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KAZALO 2011 statistika
Avtorji: 325

Sodna praksa: 279

Uvodniki: 42

Poročila: 118

Članki: 428

Prikazi: 178
knjige domačih
avtorjev: 43

Odmevi: 21
Priloge: 48

knjige tujih avtorjev: 89

Podjetnik med

iz disertacij: 4

paragrafi: 42

spletne strani: 42

Erarjeve meje: 95

prava peresa: 7

Mnenja organov: 91

drugo: 14
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POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v
letniku 2011. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna
odločba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja & odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni
zapisi (rubrike Aktualno v zakonodaji v okviru Podjetnika
med paragrafi, Luksemburška kronika, Dogodki – izjave,
Evropa, Globus, Zaznamovalo nas je), napovedi seminarjev
in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napovednik),
napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne preslišite), razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi),
obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih
(rubrike Vlada RS, Iz Državnega zbora 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 podatke o objavi imajo naslednji pomen:
č
= članek, razprava
erar = priloga Erarjeve meje
mo = mnenje organa
odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče
pod = priloga Podjetnik med paragrafi
por = poročilo (na primer z dogodka, seminarja, seje,
srečanja, o dejavnosti organa, društva)
prik = prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov, elektronskega medija
pril = priloga PP
sp = sodna praksa
uv = uvodnik
vo = vprašanje in odgovor
zap = kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis
(na primer rubrika Prava peresa)
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Zapisi: 21

Vprašanja & odgovori: 51

Agencija za trg vrednostnih papirjev
glej vrednostni papirji

Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami
Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami (Dagmar
Komar) – 6-7/23/č
Prihod novosti z AUKN (Živa Cotič) – 22/29/por

alternativno reševanje sporov
Dobri rezultati (Irena Vovk) – 2/32/por
Z obrobja postave: Resnost in neresnost sodstva (Tomaž
Pavčnik) – 4/33/č
Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem
poklicu (Gordana Ristin) – 13/II–V/pril
Mediacije pred delovnimi sodišči (Janez Novak) – 13/VI–VII/pril
Arbitražna klavzula v gospodarski pogodbi (Marko Ketler) –
14/14–16/č
Ni le sodna rešitev spora prava rešitev (Metka Penko Natlačen)
– 15-16/35-31/por
Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v
okviru posebnega centra (Irena Tomažin) – 21/16-17/č
Sklepanje poravnav po opravljenem mediacijskem postopku pred
sodišči druge stopnje (Vita Vidic Damjanovič) –
28-29/17–20/č
Deset let ARS (Irena Vovk) – 30-31/40/por
Še o arbitražni klavzuli v gospodarski pogodbi (Darja Centrih) –
32/12–14/odm
Je Oscar Pistorius res »Blade Runner«? (Vesna Bergant
Rakočević) – 33/16-17/č
Veljavnost kolektivne pogodbe – procesne predpostavke za
tožbo – arbitraža – 33/20/sp
Modri sodnik, psihoterapevt in superman! (Nana Weber) –
34/29/por
Novi kodeks (Irena Vovk) – 34/32/por
Spletni smerokaz: Kluwerjev mediacijski blog (Irena Vovk) –
35/38/prik
Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z
nepremičninami (Marko Djinović in Robert Geisler) –
38/II–VIII/pril
Pozitiven pristop k reševanju sporov (Irena Tomažin) –
39-40/34/por
Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe (Aleš Galič) –
41-42/11–13/č
Konec pravila iz Osake (Vesna Bergant Rakočević) –
41-42/30/sp
Ureditev poravnavanja v ZDT-1 (Jožef Kovač) – 43/12-13/č
Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1 (Evelin Pristavec Tratar) –
48/13-14/odm
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arbitraža
glej alternativno reševanje sporov

Avstrija
Upravičenost odvzema plemiškega naziva (Katarina Vatovec) –
2/25-26/sp
Svoboda izobraževanja pravnikov v EU (Janja Hojnik) – 3/24/sp
Z iskrenim priznanjem do nižje kazni (Alenka Mordej) –
11/47-48/sp
ADP ali Saintgermainska pogodba? (Mirjam Škrk) – 14/3/uv
Za ustrezen položaj slovenske manjšine – 15-16/34/por
Za notifikacijo nasledstva ADP (Živa Cotič) – 21/28/por
Ni milosti za tajkune (Andreja Tratnik) – 23/22-23/sp
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji (avtor uvoda
Franci Gerbec)– 24-25/II–VI/pril
Zadeva Hypo (Alenka Mordej) – 24-25/36/sp
K vladnemu osnutku Zveznega zakona o spremembah Zakona o
narodnih skupnostih – 26/20–22/č
Iz pravNega kotička (Igor Karlovšek) – 34/30-31/prik
Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU (Rajko
Knez in Janja Hojnik) – 35/6–8/č
Avstrijska monopolna ureditev spletnih iger na srečo (Katarina
Vatovec) – 37/23/sp
Geodetska uprava s parcelacijami razlaščala zasebna zemljišča
(Božidar Demšar) – 45/12–14/č
Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju – 45/III-IV/erar

avtorsko pravo
Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske
pogodbe z vidika Zakona o dohodnini – 4/III/erar
Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju (Jasna Rupnik)
– 6-7/26/vo
Causa Guttenberg (Maja Smrkolj) – 9/28-29/por
Materialne avtorske pravice naročnika umetniškega dela (Miha
Trampuž) – 10/19/vo
V iskanju učinkovitega zdravila za digitalno piratstvo (Katarina
Krapež) – 10/29/por
Avtorske pravice na razpotju (David Boroje) – 17/29/por
Učbeniški skladi – 18/21/sp
Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo
– 22/IV/erar
Aktivna legitimacija kolektivne organizacije po ZASP (Boštjan
Rejc) – 24-25/19–21/č
Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava (Miha Trampuž) –
32/6–9/č
In flagranti: Pirati (Hinko Jenull) – 34/33/č
Murphyjin zakon (Vesna Bergant Rakočević) – 39-40/27-28/sp
KZ-1B (Irena Vovk) – 41-42/40/por
Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek interneta
po novem (Sabina Zgaga) – 46/11-12/č
Filtriranje avtorskih vsebin (Žiga Dolhar) – 47/25-26/sp
Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško
delo? (Zoran Skubic) – 48/23/sp

Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah (Edita Turičnik) –
15-16/18-20/č
Raje stavite na barvo ali na številko? (Jure Mikuž) – 17/34/č
Ni milosti za tajkune (Andreja Tratnik) – 23/22-23/sp
Zadeva Hypo (Alenka Mordej) – 24-25/36/sp
Moč in nemoč ustavnega zakona v Sloveniji (Ciril Ribičič) –
26/6–10/č
Je kriza res le posledica zmot? (Sandi Kodrič) – 26/334/č
Obdelovanje podatkov o poslovnih plačilnih karticah –
32/26/mo
Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi
(Mojca Leitinger Okršlar in Mitja Širaj) – 35/11–14/č
Predlog novele ZDavP-2E prinaša več pooblastil bankam in
možnost sodelovanja tujih davčnih inšpektorjev pri izvajanju
davčnega nadzora v Sloveniji – 38/I-II/pod
Ko pravično ni nujno koristno (Robert Kleindienst) – 39-40/38/č
Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v
izvršbi (Janč Ljubimski) – 41-42/6–10/č
Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo ... (Sandi
Kodrič) – 41-42/42/č
Stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanimi
osebami rezidenti – 47/III-IV/erar
Slovo doktrine »too big to fail« (Peter Merc) – 48/9-10/č

begunci
glej tudi azil in migracije
Spletni smerokaz: Begunec.si (Irena Vovk) – 18/38/prik
Klimatska pravičnost – rezultat mednarodne pravičnosti ali njen
pogoj? (Edita Turičnik) – 37/28/por
Preverjanje pristojnega organa – 46/18/sp

Belgija
Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino (Nana Weber)
– 14/28/sp
Začasna prepoved predvajanja TV-oddaje (Aleš Velkaverh) –
17/26-27/sp
Streljanje na novinarja v policijski akciji (Andreja Tratnik) –
34/28/sp
ESČP o dolžnosti držav po pravu EU (Andreja Tratnik) –
41-42/36/sp

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

Bolgarija
Nerazkrita identiteta domnevnih kršiteljev – pripadnikov posebne
policijske enote (Andreja Tratnik) – 47/22-23/sp
Učinek pravnomočnosti in konkurenca lastninskih pravic (Aleš
Velkaverh) – 48/27/sp

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina

azil
Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino (Nana Weber)
– 14/28/sp
Pred pravom varstva beguncev številni izzivi (Dean Zagorac) –
35/29/por

B

Slovenskemu državljanu v Sarajevu sodijo za domnevno izvršitev
genocida (Sabina Zgaga) – 2/20-21/č

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C

bančništvo
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Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank (Maja
Koritnik in Peter Merc) – 2/II–VII/pril
Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije (Meta Ahtik) –
2/30-31/prik
Zavrnitev vnovčenja menice za fizično osebo (Šime Ivanjko) –
4/21/vo
Civilnopravni pogled na tehnike zmanjševanja kreditnega
tveganja (Aljanka Klajnšek) – 12/15–17/č
Kako iz piščancev znova narediti gorile? (Robert Kleindienst) –
12/34/č
Reševanje najboljše banke (Jure Mikuž) – 13/34/č
Dokapitalizacije slovenskih bank (Matej Tomažin) – 14/34/č

Carinska uprava Republike Slovenije
Davčni zastopnik po ZDDV-1 – 24-25/II–IV/erar

carine
glej tudi Carinska uprava Republike Slovenije
Davčni zastopnik po ZDDV-1 – 24-25/II–IV/erar
Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne
meje, v kazenskem postopku (Primož Gorkič) –
30-31/9–11/č
Uporaba dokazov, pridobljenih pri carinskem nadzoru, v
kazenskem postopku – 30-31/24/sp
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Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevozih storitev,
povezanih z uvozom blaga – 30-31/I/erar
Davčni zastopnik po ZDDV-1 – 33/I-II/erar
Vračilo DDV v potniškem prometu – 37/I/erar

civilno pravo
Predlog spremembe uredbe Bruselj I (Jerca Kramberger Škerl)
– 4/17–19/č
Pravni letopis 2010 (Neža Pogorelčnik) – 8/30-31/prik
Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico
do zdravega življenjskega okolja (Janč Ljubimski in Simona
Murko) – 9/11–13/odm
Z obrobja postave: Od sodnih zaostankov, ki so proizvod duševne lenobe, k vprašanju vrednot (Tomaž Pavčnik) – 10/33/č
Civilnopravni pogled na tehnike zmanjševanja kreditnega
tveganja (Aljanka Klajnšek) – 12/15–17/č
Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim
pravom (Marko Ilešič) – 18/10-11/č
Menična prava in nekatere razlike (Miran Jus) – 18/15-16/č
200 let ODZ (1) (Katja Škrubej) – 20/31/zap
200 let ODZ (2) (Katja Škrubej) – 21/29/zap
200 let ODZ (3) (Katja Škrubej) – 22/31/zap
200 let ODZ (4) (Katja Škrubej) – 23/29/zap
200 let ODZ (5) (Katja Škrubej) – 24-25/39/zap
200 let ODZ (6) (Katja Škrubej) – 26/29/zap
Uvod v civilno pravo (Andrej Ekart) – 26/30-31/prik
Odvzem premoženja nezakonitega izvora (Andreja Lang) –
28-29/6–8/č
Sklepanje poravnav po opravljenem mediacijskem postopku pred
sodišči druge stopnje (Vita Vidic Damjanovič) –
28-29/17–20/č
Pravica do sodnega varstva – 28-29/24/sp
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – obid kavtel
poštenega postopka? (Anže Erbežnik) – 32/10–12/č
Na poti k evropskemu pogodbenemu pravu? (Maja Brkan) –
33/11–13/č
Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi (Nataša Belopavlovič)
– 38/20/vo
Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z
nepremičninami (Marko Djinović in Robert Geisler) –
38/II–VIII/pril
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah – čezmejni civilni
postopki v EU (Tjaša Ivanc) – 45/28/por

civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Ugovor zastaranja (analiza primera) (Igor Strnad) – 1/8-9/č
Glavna obravnava – procesna disciplina strank – 1/20/sp
Čezmeren poseg v pravico do sodnega varstva (Jernej Letnar
Černič) – 2/14-15/č
Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši
praksi ESČP (Aleš Galič) – 6-7/6–8/č
Očitna pisna pomota sodišča – 12/II-III/pod
Obrazloženost odločbe sodišča prve in druge stopnje –
17/22–25/sp
Kaznovalna funkcija odškodnin v praksi? (Igor Vuksanović) –
22/11-12/č
Uporaba uradnih zaznamkov, izločenih iz kazenskega spisa, v
pravdi – 30-31/27–29/sp
Stroški postopka po novem Zakonu o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Aleksij Mužina) – 32/15-16/č
Pobot skozi pravdni postopek (Barbara Petrič) – 34/II–VII/pril
Zapadlost takse (Ana Testen) – 37/6–8/č
Dejansko učinkovanje aktualne ureditve revizije (Urška Grm) –
37/8–10/č
Posredovanje podatkov iz zbirke »data retention« za potrebe
pravdnega postopka – 37/22/mo
Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe (Aleš Galič) –
41-42/11–13/č
Razkritje dokazov v pravdnem postopku (Zoran Skubic) –
43/18/por
Začasna odredba kot hud poseg v pravni položaj dolžnika –
44/III/erar
Procesne prekluzije z vidika materialnega procesnega vodstva
(Urška Grm) – 49-50/17–19/č
Podatki o zavarovanju v sodnem postopku (Urban Brulc) –
49-50/22/vo
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Č
Češka
Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic (Blaž
Kovač) – 48/11-12/č

človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani,
svoboda izražanja, Varuh človekovih pravic in zasebnost
Odiseja pravne države v Grosupljem (Blaž Kovač) – 1/14-15/č
Čezmeren poseg v pravico do sodnega varstva (Jernej Letnar
Černič) – 2/14-15/č
Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča (Blaž Kovač) –
3/11–13/odm
Cena človekovih pravic (Matija Žgur) – 5/21/č
Neprištevni storilci protipravnih dejanj po noveli KZ-1B (Barbara
Nerat) – 8/7–9/č
Svoboda dostopa do arhivov (Jernej Letnar Černič) – 9/20-21/č
Zavarovalniške premije ne smejo diskriminirati po spolu (Janja
Hojnik) – 9/25-26/sp
Ali prejem darovane krvi pogojujejo predsodki!? (Nana Weber) –
12/20-21/č
Zahteva za prepoved referenduma se zavrne – 17/21/sp
Spletni smerokaz: Zagovornik: Skrbimo za enake možnosti (Irena
Vovk) – 17/38/prik
Upanje za človekove pravice (Irena Vovk) – 19/32/por
Odgovornost zaščititi (Maša Kovič) – 20/32/por
Odzivanje na sistemske kršitve človekovih pravic (Zoran Skubic)
– 22/30-31/prik
V šolah tudi o homoseksualnosti (Nana Weber) – 32/19-20/č
Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP (Nana Weber) –
32/II–VII/pril
Pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije blefiramo
(Boštjan Vernik Šetinc) – 33/3/uv
Listina EU o temeljnih pravicah dopušča odobritev pravne
pomoči pravnim osebam (Katarina Vatovec) – 33/27-28/sp
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Maja
Smrkolj) – 34/21-22/č
Nezavezujoče: Ius resistendi (Andraž Teršek) – 37/33/č
Katere človekove pravice so vredne več (Alenka Križnik) –
38/17-18/č
Zgodovinska odločitev Ustavnega sodišča (Matej Avbelj) –
39-40/17–19/č
Poimenovanje ceste po Titu je prepovedano – 39-40/24-25/sp
K odločbi Ustavnega sodišča o Titovi cesti (Ljubo Bavcon) –
41-42/16/č
Varuh iztaknjenih oči – Pandorina skrinjica ustavne odločbe
(Dragan Petrovec) – 41-42/17-18/č
Ad hoc: Med Jeanom Paulom Sartrom in Jeanom Paulom II.
(Vesna Bergant Rakočević) – 41-42/41/č
Spletni smerokaz: Amnesty International Slovenija (Irena Vovk) –
41-42/46/prik
Problem izbrisa ni rešen (Neža Kogovšek Šalamon) – 46/7-7/č
Preverjanje pristojnega organa – 46/18/sp
Vrnimo človekove pravice na vrh vrednot! (Ljubo Bavcon) –
47/3/uv
Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma na pot (Damjan Korošec) –
47/13-14/č
Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic (Blaž
Kovač) – 48/11-12/č
Zaposlovanje tujcev v javni upravi (Mateja Kosirnik) –
49-50/20-21/č
Nezavezujoče: Veliko bi jih govorilo, malokdo bi bral (Andraž
Teršek) – 49-50/41/č

Črna gora
Prehitevanje po desni (Jure Mikuž) – 37/34/č

D
Danska
Omejevanje združitve družine (Nana Weber) – 30-31/32-33/sp
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D
davčni postopek
Odslej strožja obravnava dopisa ali odloga davčne obveznosti –
1/I–II/pod
Novosti na področju dohodnine in davčnega postopka (Andrej
Grah Whatmough) – 2/12-14/č
Predlog za predhodno odločanje: zadeva Pelati (Saša Sever) –
3/25-26/sp
Samoprijava davkov odvetnikov (Jernej Podlipnik) – 33/9–11/č
Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih
subvencij – 35/III-IV/erar
Predlog novele ZDavP-2E prinaša več pooblastil bankam in
možnost sodelovanja tujih davčnih inšpektorjev pri izvajanju
davčnega nadzora v Sloveniji – 38/I-II/pod
Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 sledi spremembam že veljavnega ZUPJS in uvaja nove obrazce –
48/I-II/pod

davek na dodano vrednost (DDV)
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Uporaba nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih
stanovanj od 1. januarja 2011 dalje – 4/I/erar
Najem in zaračunavanje stroškov – 4/I/erar
DDV in postopek 42 – dodatno pojasnilo – 4/I-II/erar
Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost –
6-7/I–IV/erar
Prva vselitev oziroma uporaba objekta ali posameznih delov
objekta – 9/I/erar
Izpolnjevanje obrazca DDV-VP in vračilo DDV – 9/I-II/erar
Prenos lastninske pravice na funkcionalnem zemljišču
večstanovanjske stavbe na etažne lastnike – 9/II-III/erar
K sprejetemu predlogu novele ZDDV (Andrej Grah Whatmough)
– 12/13-14/č
Zadnje spremembe ZDDV-1 se kažejo tudi v uresničevanju
pravice do odbitka DDV – 12/I-II/pod
Obdavčitev storitev izobraževanja na tečaju za računalniške
sisteme – 13/I/erar
Dobava in vgradnja vodnih filtrov ter uporaba 76.a člena
ZDDV-1 – 13/I-II/erar
Nižja stopnja DDV za manjša popravila usnjene galanterije in
gospodinjske opreme iz blaga – 13/II/erar
Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV –
15-16/I/erar
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost –
novi 66.a člen – 15-16/I-II/erar
Vprašanja glede novega 66.a člena ZDDV-1 – 18/I/erar
Obdavčenje prodaje dopisnic – 18/I/erar
Prodaja poštnih znamk – 18/I-II/erar
Storitev najema vagona – cisterne in obračunavanja DDV –
18/II/erar
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (1.) (Ivan Kranjec) – 20/11–13/č
Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 – 20/I/erar
ZPreZP in novela ZDDV-1 v praksi: odprta vprašanja (Andrej
Grah Whatmough) – 22/6–8/č
Obvezni večstranski pobot – 22/I/erar
Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca – 22/I/erar
Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1 – 22/I-II/erar
Lekarniške storitve in obračunavanje DDV – 22/II/erar
Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPREZP – 24-25/I-II/erar
Davčni zastopnik po ZDDV-1 – 24-25/II–IV/erar
Izvedbena Uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za
Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV –
27/I–IV/erar
Odbitek DDV na podlagi razdelilnika upravljavca – 30-31/I/erar
Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevozih storitev,
povezanih z uvozom blaga – 30-31/I/erar
Prenos upravljanja vzajemnih skladov po ZDDV-1 – 33/I/erar
Davčni zastopnik po ZDDV-1 – 33/I-II/erar
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po
spremembi ZDDV-1 – 35/I-II/erar
Subvencije in odbitek DDV – 35/II/erar
Prisilna poravnava in popravek odbitka vstopnega DDV (Jernej
Podlipnik) – 36/9–11/č
Vračilo DDV v potniškem prometu – 37/I/erar
Pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila – 37/I-II/erar
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost – 39-40/I–III/erar

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Določanje statusa prejemnika storitev iz prvega odstavka 25.
člena ZDDV-1 – 43/I-II/erar
Obravnava daril manjših vrednosti po ZDDV-1 – 45/I/erar
Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV –
45/I–III/erar
Dostava obrokov hrane in obračunavanje DDV – 47/I/erar
Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV
– 47/I-II/erar
Transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v obrazec DDV-O
– 47/II/erar
Oskrba umrlega in obračunavanje DDV – 49-50/I/erar
Izdajanje računov pri spletni prodaji vrednostnih bonov po
ZDDV-1 – 49-50/I-II/erar
Članarina sindikatu in DDV – 49-50/II–IV/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Investicije v raziskave in razvoj – 15-16/III-IV/erar
Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 – 18/III-IV/erar
Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in
nadzornih svetov – 22/II-III/erar
Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo
– 22/IV/erar
Obračunavanje davčnega odtegljaja od plačil za turistične
storitve (aranžmaje) v davčno ugodnejše režime –
24-25/IV/erar
Obračun in plačilo davčnega odtegljaja od plačil obresti
Evropski investicijski banki – 24-25/IV/erar
Novela ZDDPO-2F ne bo razbremenila gospodarstva –
28-29/I-II/pod
Novela ZDDPO-2F – 33/III/erar
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2 –
35/II-III/erar
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih
oseb – 39-40/III-IV/erar
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih
oseb pri dohodnini – 43/III/erar
Stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanimi
osebami rezidenti – 47/III-IV/erar

davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna
vozila, davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina
Odslej strožja obravnava dopisa ali odloga davčne obveznosti –
1/I–II/pod
Obdavčitev naložb v plemenite kovine (Andrej Grah Whatmough)
– 4/II–VIII/pril
Strategija igralništva (Dženeta Cizelj) – 6-7/II–VIII/pril
Ali smejo davčni inšpektorji pregledovati odvetniške spise (Jernej
Podlipnik) – 8/10-11/č
Udeležba delavcev pri dobičku – 9/III/erar
Ukradeni dokazi (Janko Marinko) – 10/6–9/č
Kako iz piščancev znova narediti gorile? (Robert Kleindienst) –
12/34/č
Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta? (Miha Bratina
in Luka Bernard) – 15-16/20–22/č
Odprava dvojnega obdavčevanja za dohodke iz Velike Britanije
– 15-16/IV/erar
Davčna zakonodaja (preveč) obremenjuje upnike v postopkih
zaradi insolventnosti (Jure Mercina) – 17/13-14/č
Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim
pravom (Marko Ilešič) – 18/10-11/č
S spremembo ZDS-1 do bolj urejenega davčnega nadzora –
19/I-II/pod
Poslovanje z gotovino kmalu nadzirano z davčnimi blagajnami?
– 23/I-II/pod
Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov
– 26/I-II/pod
Obdavčenje dobitkov od iger na srečo – 33/IV/erar
Intenzivnejši davčni nadzor nad poslovanjem odvetnikov –
34/I-II/pod
Ustavnost ureditve obdavčitve izplačila dobička družbeniku
družbe z neomejeno odgovornostjo in komplementarju
komanditne družbe (Joži Češnovar) – 37/11–13/č
Visok dokazni standard glede zlorabe postopka, usmerjene v
uničenje družbe (Aleš Velkaverh) – 39-40/32-33/sp
Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska
družba prejme iz tujine (Saša Sever) – 43/24-25/sp
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Navidezni pravni posli v davčnih zadevah (Jure Mercina) –
44/11-12/č
Finančni in davčni vidik prihajajočih volitev – 44/I-II/erar

dedno pravo
Ena ali več oporok (Luigi Varanelli) – 11/33/vo
Odgovornost občine za napako nekdanjega krajevnega urada
(Marijan Štriker) – 21/18/vo
Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 27/13–16/č
Odpoved neuvedenemu dedovanju (Nina Scortegagna Kavčnik)
– 28-29/II–VIII/pril
Darilna pogodba za primer smrti – pravica nujnega dediča do
vrnitve darila – 33/22-23/sp
Pogodba o dosmrtnem preživljanju med prednikom in potomcem
(Klemen Golob) – 38/15-16/č
Reforma nujnega dedovanja – kaj se lahko naučimo iz
primerjalnopravnega pogleda (Aljoša Markovič) – 48/17-18/č

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
glej delovno pravo

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Nejeverni Tomaži v zdravstvu (Mateja Radej Bizjak) – 2/18-19/č
Dostop do podatkov zaposlenih na šoli (Kristina Kotnik Šumah)
– 2/21-22/vo
Položaj delavcev v insolvenčnih postopkih (Rok Sodin) –
4/15-16/č
Izpodbijanje odločb v delovnem sporu (Aleksandra Hočevar
Vinski) – 5/20/č
Odškodninski zahtevek delodajalca – protipravnost ravnanj
delavca – 5/25-26/sp
Potrdilo o (ne)prebrani e-pošti – 5/26/mo
Odškodnina ali nadomestilo za neizrabljen letni dopust (Tanja
Pirnat) – 6-7/21-22/č
Informativni izračun dohodnine za leto 2010 – uveljavljanje
stroškov v zvezi z delom v tujini – 6-7/IV/erar
Sosedska pomoč (Irena Vovk) – 6-7/40/por
Predmet varstva pri prednostnih terjatvah po 21. členu ZFPPIPP
(Emina Mulalić) – 8/17-18/č
Delodajalski pogled na potrebne spremembe ZDR (Metka Penko
Natlačen) – 9/16-17/č
Prožnost in varnost (Vera Samardžija) – 9/29/por
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (Nataša
Belopavlovič) – 10/19/vo
Nacionalni interes (Matej Tomažin) – 10/34/č
Zaposlitve slovenskih pravnikov na Sodišču EU in njegova
jezikovna ureditev (Silva Horvat) – 11/26-27/č
Dežurstvo med malico na srednji šoli (Nataša Belopavlovič) –
11/33-34/vo
Pet plavih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 12/19/č
Prenehanje delovnega razmerja zaradi spremembe delodajalca
– prenos podjetja – prenehanje koncesijske pogodbe –
12/23–25/sp
Izzivi zvočnega snemanja obravnav in transkribiranja posnetkov
(Martina Šetinc Tekavc) – 13/15-16/č
Povračilo stroškov za prehrano (Nataša Belopavlovič) –
13/22-23/vo
Mediacije pred delovnimi sodišči (Janez Novak) – 13/VI–VII/pril
Vrnitev dokumentov (Nataša Belopavlovič) – 14/21/vo
Dodatek za praznično in nadurno delo (Nataša Belopavlovič) –
14/21/vo
Nezakonito prenehanje delovnega razmerja – 14/II-III/pod
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu (Nataša
Belopavlovič) – 15-16/22/vo
Pravica do izjave v postopku – obravnavanje odgovora na
pravno sredstvo – 15-16/26-27/sp
Dve mesti opravljanja dela – davčna obravnava povračila
stroškov prevoza – 15-16/II-III/erar
Ni le sodna rešitev spora prava rešitev (Metka Penko Natlačen)
– 15-16/35-31/por
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Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
17/20/vo
Reintegracija ali sodna razveza pogodbe o zaposlitvi in
odškodnina po 118. členu ZDR? (Martina Šetinc Tekavc) –
17/II–VI/pril
Kdaj gre za spremembo delodajalca? (Tanja Pirnat) –
17/VII-VIII/pril
Volontersko pripravništvo in usposabljanje bibliotekarjev (Nataša
Belopavlovič) – 18/21/vo
Koga šteti med »vodilno osebje« po 12. členu ZSDU (Mato
Gostiša) – 19/7–9/č
Združljivost funkcij na področju delavske participacije (Nataša
Belopavlovič) – 20/19/vo
Posredovanje podatkov o plačah za napredovane posameznike
– 20/21/mo
Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev
(Luka Tičar) – 20/30-31/prik
Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v
okviru posebnega centra (Irena Tomažin) – 21/16-17/č
Alternative, ki to niso (Nana Weber) – 21/27/por
Preobremenjenost s formalnimi zahtevami (Luka Tičar) –
21/28/por
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča –
višina odškodnine – 22/21-22/sp
Vprašanja glede davkov in prispevkov od stroškov pridobivanja
dovoljenja za delo in prebivanje tujcev – 22/III-IV/erar
Temperatura v delovnih prostorih (Brigita Rajšter Vranović) –
23/18/vo
Posredovanje EMŠO Statističnemu uradu – 23/21/mo
Povračilo stroškov v zvezi z delom – 23/II–III/pod
Izraba letnega dopusta staršev šoloobveznih otrok (Brigita
Rajšter Vranović) – 24-25/24-25/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – voznik avtobusa –
24-25/28–30/sp
Odpravnina ob upokojitvi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za
določen čas (Nataša Belopavlovič) – 26/22/vo
Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 27/13–16/č
Odmori in počitki med delovnim časom (Brigita Rajšter Vranović)
– 27/20/vo
Spletni smerokaz: Inštitut za delo (Irena Vovk) – 27/38/prik
Komunikacijska zasebnost – garant za svobodno družbo (Nataša
Pirc Musar) – 28-29/3/uv
Pravočasna predložitev bolniškega lista (Nataša Belopavlovič) –
28-29/23-24/vo
Sodniški pripravnik – skladnost 11.a člena ZPDI s konvencijama
MOD št. 105 in št. 29 – 28-29/24-25/sp
Obstoj delovnega razmerja – uveljavljanje sodnega varstva –
tožbeni zahtevek – 28-29/28-29/sp
Obdelava osebnih podatkov učiteljev in učencev –
28-29/28-29/mo
Odškodninska odgovornost predsednika sveta delavcev – nujni
stroški za delo sveta delavcev – 30-31/25/sp
Varstvo pred odpovedjo v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca
(Nataša Belopavlovič) – 32/21/vo
Povračilo stroškov prehrane med delom – izplačilo v denarju –
32/24–26/sp
Obdelovanje podatkov o poslovnih plačilnih karticah –
32/26/mo
Odmera letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 33/19/vo
Izračun odpravnine ob redni odpovedi delavcu (Nataša
Belopavlovič) – 33/19/vo
Poškodba pri opravljanju javnih del – odškodninska odgovornost
Zavoda RS za zaposlovanje – 33/21-22/sp
Prenos zdravstvene dokumentacije medicine dela – 34/25/mo
Prednostna pravica do zaposlitve (Nataša Belopavlovič) –
36/21/vo
Vračilo stroškov izobraževanja – 36/II-III/pod
Akontacija dohodnine oziroma glavni delodajalec – 37/II-III/erar
Izračun akontacije dohodnine od odpravnine – 37/III/erar
Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu (Brigita Rajšter
Vranović) – 38/20/vo
Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi (Nataša Belopavlovič)
– 38/20/vo
Napačen pravni pouk – pravočasnost pritožbe – 38/22–24/sp
Kaj zajema nadomestilo plače, do katere je upravičen pilot med
letnim dopustom (Katarina Vatovec) – 38/25/sp
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Pozitiven pristop k reševanju sporov (Irena Tomažin) –
39-40/34/por
Spremembe delovne zakonodaje ali učinkovitejše izvrševanje v
praksi (Živa Cotič) – 41-42/24-25/por
Nesreča pri delu in krajevna pristojnost – 41-42/III/pod
Prenehanje delovnega razmerja in izraba letnega dopusta
(Brigita Rajšter Vranović) – 41-42/27/vo
Prednost ima bolnik, ne zdravnik! (Jaka Slokan) – 43/6–8/č
Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize
(Mirko Pečarič) – 44/6–8/č
Koliko stane mobing? (Tanja Pirnat) – 44/15-16/č
Hranjenje prošenj za delo – 44/24/mo
Rubež materialnih stroškov – sprenevedanje ali neustrezna
zakonska ureditev (Sebastjan Kerčmar) – 45/10-11/č
Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna
obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela
od doma – 45/IV/erar
Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo?
(Nina Kos) – 46/13–15/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi
sodbe sodišča (Tanja Pirnat) – 46/15–17/č
Novosti pri zaposlovanju invalidov in delovanju invalidskih
podjetij – 46/I-II/pod
Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega
dopusta (Katarina Vatovec) – 46/24/sp
Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri
delu (ZVZD-1) (Grega Strban) – 46/30/prik
Razlikovanje med delavci in javnimi uslužbenci glede
poskusnega dela (Mateja Kosirnik) – 47/15–17/č
Vsebina kolektivne pogodbe (Darja Senčur Peček) –
47/30-31/prik
Predujem za izvedensko mnenje – 48/II-III/pod
Zaposlovanje tujcev v javni upravi (Mateja Kosirnik) –
49-50/20-21/č
Pojasnilo glede 2. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja –
49-50/IV/erar

demokracija
glej pravna država

demonstracije
glej javni shodi

denacionalizacija
Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku (Matjaž
Tratnik) – 13/22/vo
Odpoved neuvedenemu dedovanju (Nina Scortegagna Kavčnik)
– 28-29/II–VIII/pril
Zakaj morajo upravni organi v denacionalizacijskih postopkih še
vedno postopati po zastarelem jugoslovanskem ZUP? (Franci
Krivec) – 44/13-14/č
Učinek pravnomočnosti in konkurenca lastninskih pravic (Aleš
Velkaverh) – 48/27/sp

detektivska dejavnost
Katere osebne podatke sme zbirati detektiv? – 30-31/28-29/mo

diskriminacija
glej tudi človekove pravice
Javna zbiranja in društva (Irena Vovk) – 23/32/por

Dnevi slovenskih pravnikov 2011
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Priznanja in nagrade za leto 2011 – 39-40/6–8/por
Korporacijsko upravljanje – upravljavska struktura (vključno
z gospodarskimi družbami v lasti države) (Irena Vovk) –
41-42/21-22/por
Spremembe kazenske zakonodaje (Andreja Tratnik) –
41-42/22-23/por
Ustavnopravni vidiki parlamentarne krize (Zoran Skubic) –
41-42/23/por
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in drugi ukrepi za
zagotavljanje plačil (Irena Vovk) – 41-42/24/por
Spremembe delovne zakonodaje ali učinkovitejše izvrševanje v
praksi (Živa Cotič) – 41-42/24-25/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Za učinkovitejša pravila o javnem naročanju (Zoran Skubic) –
41-42/25/por
Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) –
41-42/25-26/por
(Ustavno)sodno odločanje (Andreja Tratnik) – 43/15/por
Konkurenčno pravo – aktualna problematika in novosti (Irena
Vovk) – 43/16/por
Posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javno lastnino (Živa
Cotič) – 43/16-17/por
20 let samostojne Slovenije in mednarodno pravo (Zoran
Skubic) – 43/17/por
Razkritje dokazov v pravdnem postopku (Zoran Skubic) –
43/18/por
Pravo kot povezovalni dejavnik med mednarodnim, evropskim in
nacionalnim (Živa Cotič) – 43/18-19/por
Izbris gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije
– krivica za dolžnike ali edino sredstvo za upnike? (Sanda
Skubic Drnovšek) – 43/19/por

dobrodelnost
Pridobivanje podatka o prejemkih s strani humanitarne
organizacije – 14/25/mo
Identifikacijski osebni podatki – Rdeči križ – 22/24/mo
Spletni smerokaz: Prostovoljstvo (Irena Vovk) – 22/38/prik
Spletni smerokaz: Virtualni prostovoljec (Irena Vovk) –
46/38/prik

dohodnina
Novosti na področju dohodnine in davčnega postopka (Andrej
Grah Whatmough) – 2/12-14/č
Davčna obravnava daril – 2/I–III/erar
Višina nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule –
odvajanje davkov in prispevkov za socialno varnost –
3/20-21/sp
S spremembami ZDoh-2 do pravičnejše davčne obravnave
dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – 3/I–III/pod
Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne
davčne olajšave za vzdrževane družinske člane pri
informativnem izračunu dohodnine za leto 2010 – 4/I-IIII/erar
Izvajanje devetega odstavka 16. člena ZDoh-2 – 4/III/erar
Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske
pogodbe z vidika Zakona o dohodnini – 4/III/erar
Informativni izračun dohodnine za leto 2010 – uveljavljanje
stroškov v zvezi z delom v tujini – 6-7/IV/erar
Obdavčitev pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju (Maja Golovrški) – 8/11-12/č
Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov
namestitve iz sredstev EU – 9/IV/erar
Izplačilo plač po izvensodni poravnavi – 9/IV/erar
Statusno preoblikovanje podjetnika – 13/III-IV/erar
Dve mesti opravljanja dela – davčna obravnava povračila
stroškov prevoza – 15-16/II-III/erar
Vprašanje – obračun akontacije dohodnine – 15-16/III/erar
Odprava dvojnega obdavčevanja za dohodke iz Velike Britanije
– 15-16/IV/erar
Akontacija dohodnine od pokojninske rente – 18/II-III/erar
Davčna obravnava dohodka iz oddajanja domene v uporabo po
ZDoh-2 – 18/III/erar
Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva –
18/III/erar
Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz
zaposlitve v Italiji – 18/IV/erar
Družinska pokojnina in otroška olajšava (Jernej Podlipnik) –
19/18/vo
Davčna obravnava spletnega oglaševanja – 20/I-II/erar
Vprašanja glede davkov in prispevkov od stroškov pridobivanja
dovoljenja za delo in prebivanje tujcev – 22/III-IV/erar
Razvrstitev v zavarovalno osnovo – poslovodna oseba –
24-25/I/erar
Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov
– 26/I-II/pod
Posredovanje kopij odločb centra za socialno delo DURS-u –
27/24-25/mo
Pojasnilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja – 30-31/II/erar
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Obdavčitev poklicnega športnika po določbah nacionalne davčne
zakonodaje in z vidika mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčenja – 30-31/II-III/erar
Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o
poslovodenju in pogodbi o prokuri – 30-31/III-IV/erar
Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine od športnih stav –
30-31/IV/erar
Obračun davkov in prispevkov od odpravnine – 33/III/erar
Vprašanje glede premij PDPZ – 33/III-IV/erar
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2 –
35/II-III/erar
Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno
zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu
dohodnine – 35/IV/erar
Ustavnost ureditve obdavčitve izplačila dobička družbeniku
družbe z neomejeno odgovornostjo in komplementarju
komanditne družbe (Joži Češnovar) – 37/11–13/č
Akontacija dohodnine oziroma glavni delodajalec – 37/II-III/erar
Izračun akontacije dohodnine od odpravnine – 37/III/erar
Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 –
37/III-IV/erar
Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – 37/IV/erar
Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi (Nataša Belopavlovič)
– 38/20/vo
Povračila stroškov udeležencev izobraževanja odraslih –
43/III-IV/erar
Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju – 45/III-IV/erar
Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna
obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela
od doma – 45/IV/erar
Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba –
47/IV/erar
Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 sledi spremembam že veljavnega ZUPJS in uvaja nove obrazce –
48/I-II/pod
Pojasnilo glede 2. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja –
49-50/IV/erar

dokazno pravo
Kdo plača stroške za priče v primeru čezmejnega pridobivanja
dokazov (Katarina Vatovec) – 8/26-27/sp
Kaznivo dejanje opravljanja – 26/23/sp
Stroški čezmejnega pridobivanja dokazov v EU (Judita Dolžan) –
28-29/31-32/sp
Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne
meje, v kazenskem postopku (Primož Gorkič) –
30-31/9–11/č
Uporaba dokazov, pridobljenih pri carinskem nadzoru, v
kazenskem postopku – 30-31/24/sp
Uporaba uradnih zaznamkov, izločenih iz kazenskega spisa, v
pravdi – 30-31/27–29/sp
Slovenija, zbudi se! (Damijan Florjančič) – 35/28-29/por
Mednarodnopravno sodelovanje v kazenskih zadevah –
podhranjeno področje (Anže Erbežnik) – 36/16–18/č
Razkritje dokazov v pravdnem postopku (Zoran Skubic) –
43/18/por
Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi (Nuša Kavšek in Vid
Bele) – 44/II–VIII/pril
Procesne prekluzije z vidika materialnega procesnega vodstva
(Urška Grm) – 49-50/17–19/č

doktorati
Forenzična bolnišnica – medicinski ukrep v sistemu kazenskih
sankcij (Sabina Zgaga) – 1/29-30/prik
Causa Guttenberg (Maja Smrkolj) – 9/28-29/por
Osebni status posameznika (Nana Weber) – 24-25/37/prik
Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v
postmodernem kontekstu (Ciril Keršmanc) – 26/28-29/prik
Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu (Vid Bele) –
28-29/37/prik
Decentralizacija pristojnosti za urejanje notranjega trga EU (Katja
Plauštajner) – 41-42/38-39/prik

doping
glej šport
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dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

droge
Vstop v coffee-shope dovoljen le nizozemskim prebivalcem
(Katarina Vatovec) – 1/25-26/sp
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – stek izvršitvenih
dejanj – 47/19/sp

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor
in Zveza društev pravnikov Slovenije
Spletni smerokaz: Integriteta (Irena Vovk) – 15-16/46/prik
Volilni občni zbor SDEP (Petra Ferk) – 18/32/por
25 let ustavnopravnega povezovanja (Matija Žgur) – 19/28/por
Odgovornost zaščititi (Maša Kovič) – 20/32/por
Preobremenjenost s formalnimi zahtevami (Luka Tičar) –
21/28/por
40 let Slovenskega sodniškega društva (Živa Cotič) –
23/28-29/por
Javna zbiranja in društva (Irena Vovk) – 23/32/por
Spletni smerokaz: Slovensko sodniško društvo (Irena Vovk) –
24-25/46/prik
Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV –
45/I–III/erar
Dr. Svetozar Polič (1916–2011) (Janja Roblek) – 49-50/38/zap

družinsko pravo
Otrok ima več koristi od zrelih staršev kot od številnih sodnih
odločb (Andreja Tratnik) – 1/23-24/sp
Skrbnik za posebni primer ali začasni zastopnik (Nada Caharijaz
Ferme) – 3/16-17/č
Razveljavitev sodne poravnave – opravičljiva zmota –
4/23–25/sp
Prostovoljna in častna funkcija skrbnika (Alenka Križnik) –
8/15-16/č
Prekoračitev meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava
(Maja Smrkolj) – 9/27-28/sp
Spremembe na področju mednarodnih posvojitev v Rusiji (Nina
Šavli) – 14/16–18/č
Predlog družinskega zakonika (Ana Vodičar) – 15-16/10–12/č
Institut skrbništva je nujnost! (Betka Škerlak) – 15-16/12-13/odm
Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas
starša (Nana Weber) – 17/27-28/sp
Vpliv dvojnega državljanstva na pridobitev pravice do prebivanja
po pravu EU (Katarina Vatovec) – 19/21-22/sp
Patološkost »prostovoljne zunajzakonske skupnosti« (Žiga Dolhar)
– 20/17–19/č
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let – pojem druge
osebe po tretjem odstavku 183. člena KZ – 20/20–22/sp
In flagranti: Družinski zakonik (Hinko Jenull) – 20/33/č
Menih posvojitelj (Andreja Tratnik) – 21/23/sp
Matičarji in poroke (Bojana Zadravec) – 23/16-17/č
Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije
(Neža Kogovšek Šalamon) – 26/14–16/č
Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem
zakoniku (Bojana Zadravec) – 26/16–18/č
Nadomestno materinstvo (Bojana Zadravec) – 27/16–18/č
Kaznivo dejanje nasilja v družini – 27/22-23/sp
Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi (Nana
Weber) – 27/29-30/sp
Pravica do prostega gibanja in družinske združitve v praksi po
sodbi v zadevi Metock (Lara Grušovnik) – 28-29/20-21/č
Omejevanje združitve družine (Nana Weber) – 30-31/32-33/sp
Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja
(Nana Weber) – 33/28/sp
Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem
zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 35/17–19/č
Zastaranje terjatve – oblikovalna pravica – pripoznava dolga –
35/20–23/sp
Obvezna prepoved približevanja žrtvi nasilja v skladu s pravom
EU (Katarina Vatovec) – 36/25-26/sp
Delitev skupnega premoženja zakoncev – 37/21-22/sp
Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva (Nana
Weber) – 37/26/sp

7

1/9/12 10:13 AM

D
Pogodba o dosmrtnem preživljanju med prednikom in potomcem
(Klemen Golob) – 38/15-16/č
Uveljavljanje načela otrokovih koristi ne sme voditi v arbitrarnost
(Tadeja Jelovšek) – 43/26-27/sp
Izpodbijanje očetovstva – 44/20/sp
ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?
(Nana Weber) – 46/21/sp
Uporaba prava EU na področju državljanstva EU (Katarina
Vatovec) – 49-50/30-31/sp

država
Mrtev rokav slovenskega visokega šolstva (Andraž Teršek) –
4/3/uv
Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami (Dagmar
Komar) – 6-7/23/č
Država in družbena struktura (France Bučar) – 8/3/uv
Živahni teden odnosov med državo in »njeno« banko (Sandi
Kodrič) – 14/6-7/č
Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah (Edita Turičnik) –
15-16/18-20/č
20 let od dneva P (Anton Tomažič) – 20/29/zap
Obet ali iluzija prometne varnosti (Dragan Petrovec) – 22/3/uv
Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti –
22/20/vo
Prihod novosti z AUKN (Živa Cotič) – 22/29/por
Deblokada političnih zavor (France Bučar) – 24-25/3/uv
Zmeda državne potrošnje in državnih investicij (Robert
Kleindienst) – 24-25/42/č
Evro (EU) na robu prepada?! (Janja Hojnik) – 26/3/uv
Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga
intelektualcev (Boštjan Zalar) – 27/II–VIII/pril
Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike (Bećir Kečanović) –
28-29/12/č
Odškodninska odgovornost države – protipravno ravnanje
sodnika – sodni zaostanki – 28-29/26–28/sp
Odgovornost države za smrt zaradi padlega drevesa (Andreja
Tratnik) – 28-29/35/sp
Paradoksi: Vigilantizem (Aleš Završnik) – 30-31/41/č
Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP (Nana Weber) –
32/II–VII/pril
Nezavezujoče: Ius resistendi (Andraž Teršek) – 37/33/č
In flagranti: Konec slovenskega kapitalizma (Hinko Jenull) –
38/33/č
Ustavno omejevanje javne porabe – načelo izravnanega
proračuna in fiskalno pravilo (Jorg Kristijan Petrovič) –
39-40/9–11/č
Posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javno lastnino (Živa
Cotič) – 43/16-17/por
20 let samostojne Slovenije in mednarodno pravo (Zoran
Skubic) – 43/17/por
Vračilo socialne pomoči po smrti prejemnika (Nataša
Belopavlovič) – 47/18/vo
Spletni smerokaz: 20 let samostojnosti (Irena Vovk) – 48/38/prik

državljanstvo
Nadgradnja koncepta državljanstva Unije (Katarina Vatovec) –
10/25-26/sp
Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne
varnosti (Grega Strban) – 11/19–21/č
Državljanska pobuda: nova možnost ali izgubljena priložnost?
(Katarina Vatovec) – 11/30–32/č
Vpliv dvojnega državljanstva na pridobitev pravice do prebivanja
po pravu EU (Katarina Vatovec) – 19/21-22/sp
Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve
nezakonitih priseljencev (Maja Smrkolj) – 21/26-27/sp
Uporaba prava EU na področju državljanstva EU (Katarina
Vatovec) – 49-50/30-31/sp

Državna revizijska komisija
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Spletni smerokaz: Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil (Irena Vovk) – 11/58/prik
Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v
postopkih oddaje javnih naročil po novem (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 19/10-11/č
Odprite si vrata do javnih naročil prek strokovnega dialoga
(Tanja Bratina) – 22/16–18/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju
(Boštjan Grešak in Mateja Dren) – 24-25/16-17/č
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem (Mateja
Dren in Boštjan Grešak) – 28-29/13-14/č
Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 30-31/16–18/č
Vpogled v ponudbe na podlagi ZJN-2C v praksi (Aleš Šifrer in
Špela Žaže) – 33/17–19/č

Državna volilna komisija
Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah
(Saša Zagorc in Žiga Dolhar) – 49-50/II–VIII/pril

Državni svet Republike Slovenije
Nadomestilo izgubljenega zaslužka – 46/18/sp

Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci
Nauk iz ankaranske zgodbe: spoštovati načelo delitve oblasti
(Ivan Kristan) – 6-7/9–11/č
Posebno varstvo terjatev delavcev v postopkih zaradi
insolventnosti s prednostno pravico (Emina Mulalić) –
6-7/13-14/č
Ali je sploh še mogoče pripreti sodnika (Dušan Štrus) –
12/8–10/č
Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika
(Marko Šorli) – 13/6-7/odm
Zahteva za pridobitev dovoljenja Državnega zbora – kazenski
postopek zoper sodnika – 13/23–26/sp
Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto (Dušan
Štrus) – 14/8–10/odm
Reforma za konkurenco? (Aleksandra Mitić) – 15-16/14-15/č
Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne (Irena Vovk) –
15-16/33-31/por
Zahteva za prepoved referenduma se zavrne – 17/21/sp
Novela ZVDZ-C (Irena Vovk) – 17/32/por
Sodno varstvo zoper akt predsednika Državnega zbora –
18/22/sp
Epilog ankaranske zgodbe (Janez Šmidovnik) – 20/6–8/č
Nerazumevanje za korektno potezo (Matevž Krivic) – 21/9-10/č
Pirova zmaga pravne države (Aleš Novak) – 24-25/6–8/č
Občine – čas za premislek (Janez Tekavc) – 24-25/8-9/č
Nezavezujoče: Ustavni zakon je lahko protiustaven (Andraž
Teršek) – 24-25/41/č
Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem
zakoniku (Bojana Zadravec) – 26/16–18/č
Učinkovitost parlamentarne preiskave – 26/22/sp
Ali za »državo suverenega parlamenta« ali za »državo ustavne
demokracije«? (Ivan Kristan) – 30-31/11–13/č
Ustavnopravna sestavljanka (Miloš Senčur) – 30-31/14-15/č
Ustavne dileme ob glasovanju o zaupnici vladi (Matej Avbelj) –
34/6-7/č
Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe (Aleš Galič) –
41-42/11–13/č
Ustavnopravni vidiki parlamentarne krize (Zoran Skubic) –
41-42/23/por
Razpust parlamenta (Živa Cotič) – 43/32/por
Spletni smerokaz: Državni zbor (Irena Vovk) – 44/38/prik
Predvolilna razpotja (Ciril Ribičič) – 45/3/uv
Pred volitvami – odgovori političnih strank na pet perečih izzivov
– 45/I–VIII/pril
Spletni smerokaz: Koga naj volim? (Irena Vovk) – 45/38/prik
Vrnimo človekove pravice na vrh vrednot! (Ljubo Bavcon) –
47/3/uv
Novi zakonodajalci – novo upanje(Albin Igličar) – 47/14/č
Več poslank (Irena Vovk) – 47/32/por
Volilni odbori med Ustavo in zakonom (Luka Rejc) – 48/15-16/č

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije
Mag. Jože Gregorič (1933–2011) (Miša Markovič) –
41-42/37/zap
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E
ekonomija
glej tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) in privatizacija
Nov list za nova pričakovanja? (Matej Tomažin) – 1/34/č
Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank (Maja
Koritnik in Peter Merc) – 2/II–VII/pril
Nepravični predlogi so kaznovani (Sandi Kodrič) – 2/34/č
Pošteno poslovanje (Natali Gak) – 3/28/por
Grda pojava v domačem borznem ogledalu (Robert Kleindienst)
– 3/34/č
Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B (Hinko Jenull) –
4/8–10/č
Zmagovalci so med nami (Jure Mikuž) – 4/34/č
Aktualnost lastnih delnic (Matej Tomažin) – 5/34/č
Čas je za temeljito prenovo korporacijskega prava (Mato
Gostiša) – 6-7/3/uv
Strategija igralništva (Dženeta Cizelj) – 6-7/II–VIII/pril
Če ga razjezite, ne bo kupoval (Sandi Kodrič) – 6-7/42/č
Država in družbena struktura (France Bučar) – 8/3/uv
Sodelovanju v evropskem mehanizmu za finančno stabilizacijo –
8/20-21/sp
V Sloveniji niti kapital ni zmagal (Robert Kleindienst) – 8/34/č
V Sloveniji (nepremičninski) sloni dejansko letijo (Jure Mikuž) –
9/34/č
Nacionalni interes (Matej Tomažin) – 10/34/č
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(Janja Hojnik in Petra Ferk) – 11/14–16/č
Državne in občinske gospodarske družbe (Aleš Ferčič) –
11/16–18/č
Zmedenemu kupcu zaračunati, kolikor se le da (Sandi Kodrič)
– 11/54/č
Kako iz piščancev znova narediti gorile? (Robert Kleindienst) –
12/34/č
Kaj prinašata socialno podjetništvo in Zakon o socialnem
podjetništvu družbi (Elizabeta Zirnstein in Tina Bratkovič) –
13/13-14/č
Reševanje najboljše banke (Jure Mikuž) – 13/34/č
Živahni teden odnosov med državo in »njeno« banko (Sandi
Kodrič) – 14/6-7/č
Dokapitalizacije slovenskih bank (Matej Tomažin) – 14/34/č
Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah (Edita Turičnik) –
15-16/18-20/č
Socialno podjetništvo za drugačne dividende (Sandi Kodrič) –
15-16/42/č
Evropska rešitev nacionalne države: Evropska unija in
ekonomska kriza (Bojan Bugarič) – 17/3/uv
Kdaj gre za spremembo delodajalca? (Tanja Pirnat) –
17/VII-VIII/pril
Prvo vmesno poročilo javnih družb že odraz zadnjih sprememb
Pravil in MRS 34 – 17/I-II/pod
Pravo družb in poslovno pravo (Andrej Grah Whatmough) –
17/30-31/prik
Raje stavite na barvo ali na številko? (Jure Mikuž) – 17/34/č
Menična prava in nekatere razlike (Miran Jus) – 18/15-16/č
Alternativni viri financiranja javne infrastrukture (Petra Ferk in
Boštjan Ferk) – 18/II–VIII/pril
Je res tako hudo? (Robert Kleindienst) – 18/34/č
Učne ure izleta v Varšavo (Matej Tomažin) – 19/34/č
Skupinski popusti kot protikrizni ukrep (Sandi Kodrič) – 20/34/č
Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti (Petra Ferk) – 21/12-13/č
Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega
delovanja javnih podjetij – 21/I-II/pod
Smo pripravljeni na drugi šok? (Robert Kleindienst) – 21/34/č
Ekonomska analiza stvarnega in pogodbenega prava – izziv
zakoreninjenim miselnim vzorcem (Vesna Bergant Rakočević)
– 22/28/por
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 22/34/č
Pokojnine v muzeje? (Jure Mikuž) – 23/34/č
Stvarni vložki po ustanovitvi d. d. in d. o. o. (Bojan Zabel) –
24-25/10–12/č
Zmeda državne potrošnje in državnih investicij (Robert
Kleindienst) – 24-25/42/č
Evro (EU) na robu prepada?! (Janja Hojnik) – 26/3/uv
Je kriza res le posledica zmot? (Sandi Kodrič) – 26/334/č
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Socialno podjetništvo – priložnost in izziv (Vida Kokalj) –
27/10–12/č
Čas za obrat? (Matej Tomažin) – 27/34/č
Novela ZDDPO-2F ne bo razbremenila gospodarstva –
28-29/I-II/pod
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani manjšega delodajalca – 28-29/II-III/pod
Kako varno poslujete na internetu? (Jure Mikuž) – 28-29/42/č
Solidarnost, nova prednost za Evropsko unijo? (Edita Turičnik) –
30-31/37/sp
Visoka cena zapitka (Robert Kleindienst) – 30-31/42/č
Državne pomoči podjetjem (Boštjan Ferk) – 32/30-31/prik
Ločevanje zrnja od plev v nepremičninski statistiki (Sandi Kodrič)
– 32/34/č
Še kdo dvomi v vpliv digitalnih socialnih omrežij? (Jure Mikuž)
– 33/34/č
Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah (Peter Merc
in Staša Sokolić) – 34/19-20/č
Ko revni rešujejo bogate (Robert Kleindienst) – 34/34/č
Ko borzni trgi zanihajo (Matej Tomažin) – 35/34/č
Zamegljevanje podražitev se ne obnese (Sandi Kodrič) –
36/34/č
Spletni smerokaz: Dostop do največjega poslovnega imenika
(Irena Vovk) – 36/38/prik
Prehitevanje po desni (Jure Mikuž) – 37/34/č
Pred ustavno konvencijo o fiskalni uniji EU (Janja Hojnik) –
38/3/uv
Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v
mejah nemške ustave (Maja Smrkolj) – 38/28-29/sp
Vrnitev k osnovam (Matej Tomažin) – 38/34/č
Ustavno omejevanje javne porabe – načelo izravnanega
proračuna in fiskalno pravilo (Jorg Kristijan Petrovič) –
39-40/9–11/č
Ko pravično ni nujno koristno (Robert Kleindienst) – 39-40/38/č
Ustava in ekonomska politika (Igor Vuksanović) –
41-42/18–20/odm
Več sprememb na področju delovanja borznoposredniških družb
in nadzornih institucij – 41-42/I-II/pod
Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo ... (Sandi
Kodrič) – 41-42/42/č
Določanje statusa prejemnika storitev iz prvega odstavka 25.
člena ZDDV-1 – 43/I-II/erar
Ustavite pogumne! (Jure Mikuž) – 43/34/č
Navidezni pravni posli v davčnih zadevah (Jure Mercina) –
44/11-12/č
Finančni in davčni vidik prihajajočih volitev – 44/I-II/erar
Volitve in vpliv na borzo (Matej Tomažin) – 44/34/č
Novela ZGD-1E – škodljivost političnega populizma (Nina
Plavšak) – 45/6–10/č
Palico imajo posojilodajalci (Sandi Kodrič) – 45/34/č
Učinkovitost proti previdnosti? (Jure Mikuž) – 46/34/č
Volitve niso edino, kar se dogaja (Matej Tomažin) – 47/34/č
Slovo doktrine »too big to fail« (Peter Merc) – 48/9-10/č
Ekonomski vidik pravnih problemov (Miha Šošić) – 48/28-29/por
Luksuz praznih stanovanj (Sandi Kodrič) – 48/34/č
Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična?
(Janja Hojnik) – 49-50/9–11/č
Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb
(Irena Tomažin) – 49-50/35-36/por
V rokah finančnih trgov (Robert Kleindienst) – 49-50/42/č

elektronsko poslovanje
glej informatika

energetika
Spletni smerokaz: Jedrska varnost (Irena Vovk) – 13/38/prik

Estonija
Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice (Andreja
Tratnik) – 44/27/sp

etika in morala
Pošteno poslovanje (Natali Gak) –3/28/por
Nismo rojeni le zase: beležke učenca duhovnosti (Janez Kranjc)
– 10/30-31/prik
Ad hoc: Ubogi otroci! (Vesna Bergant Rakočević) – 11/53/č
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E
Paradoksi: Umazane roke in pravo (Aleš Završnik) – 12/33/č
Spomladanski znanilci (proti)korupcije (Bećir Kečanović) –
13/3/uv
Kapitan ostane na ladji (Vesna Bergant Rakočević) – 17/33/č
Z obrobja postave: Laž (Tomaž Pavčnik) – 26/33/č
Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske
družbe (Rado Bohinc) – 41-42/II–VII/pril
(Samo)spoštovanje sodstva (Miro Cerar) – 43/3/uv
Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom (Zoran
Skubic) – 47/24/sp
Etika pri pravnem odločanju (Dragan Petrovec) – 49-50/15-16/č

evro
Evro (EU) na robu prepada?! (Janja Hojnik) – 26/3/uv
Novela ZDDPO-2F – 33/III/erar
Pred ustavno konvencijo o fiskalni uniji EU (Janja Hojnik) –
38/3/uv
Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v
mejah nemške ustave (Maja Smrkolj) – 38/28-29/sp
Ko pravično ni nujno koristno (Robert Kleindienst) – 39-40/38/č
Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična?
(Janja Hojnik) – 49-50/9–11/č

Evropska komisija
Postopek pred Evropsko komisijo ne izključuje vzporednega
postopka pred ESČP (Aleš Velkaverh) – 8/24-25/sp
Tretja obsodba Slovenije (Katarina Vatovec) – 12/27/sp
Pristojnosti Sodišča EU in Komisije v zvezi z izvrševanjem sodb
Sodišča (Katarina Vatovec) – 13/26-27/sp
Epilog prve tožbe Slovenije proti Komisiji (Ines Grah) –
28-29/30/sp
Na poti k evropskemu pogodbenemu pravu? (Maja Brkan) –
33/11–13/č

Evropska unija
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glej tudi Evropski parlament, Evropska komisija, Lizbonska
pogodba, Schengen, Sodišče Evropske unije in Svet
Evropske unije
Paragraf: V Bruslju so rekli (Alenka Leskovic) – 1/33/č
Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank (Maja
Koritnik in Peter Merc) – 2/II–VII/pril
Prihodnost varstva osebnih podatkov v EU (Jelena Burnik) –
3/18-19/č
Spletni smerokaz: Platforma za jezikovne storitve EU (Irena Vovk)
– 3/38/prik
Predlog spremembe uredbe Bruselj I (Jerca Kramberger Škerl)
– 4/17–19/č
Prosti pretok blaga (Ana Vlahek) – 9/30-31/prik
Evropa dveh hitrosti – grožnja ali priložnost? (Matej Avbelj) –
10/3/uv
Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU (Janja
Hojnik in Ana Vlahek) – 10/12–14/č
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pred roko pravice v
Luksemburgu (Jana Zbačnik) – 10/II–VIII/pril
Nadgradnja koncepta državljanstva Unije (Katarina Vatovec) –
10/25-26/sp
Evropskega prava še vedno ne poznamo dovolj (Verica
Trstenjak) – 11/3/uv
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji (Damjan Možina) –
11/9–11/č
Zunanja politika EU (Maja Brkan) – 11/11–13/č
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(Janja Hojnik in Petra Ferk) – 11/14–16/č
Državne in občinske gospodarske družbe (Aleš Ferčič) –
11/16–18/č
Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne
varnosti (Grega Strban) – 11/19–21/č
Omejitve internetnih prodaj v vertikalnih sporazumih –
konkurenčnopravni vidiki (Martina Repas) – 11/21–23/č
Ustavno)sodna presoja in predhodno odločanje v pravu EU
(Matej Accetto) – 11/24–26/č
Državljanska pobuda: nova možnost ali izgubljena priložnost?
(Katarina Vatovec) – 11/30–32/č
Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v
evropskem pravnem prostoru (Renato Vrenčur) –
11/50-51/prik

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema …
(Miha Juhart) – 12/3/uv
Čezmejna izvršba v EU (Jasna Murgel) – 12/30-31/prik
Spomladanski znanilci (proti)korupcije (Bećir Kečanović) –
13/3/uv
Predlog nove madžarske ustave – vrh ledene gore spornih
reform vladajoče stranke (Maja Smrkolj) – 14/19-20/č
Spletni smerokaz: Evropa pojutrišnjem (Irena Vovk) – 14/38/prik
Evropska rešitev nacionalne države: Evropska unija in
ekonomska kriza (Bojan Bugarič) – 17/3/uv
EU in učinkovit pregon mednarodnih hudodelstev (Sabina
Zgaga) – 17/18-19/č
Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim
pravom (Marko Ilešič) – 18/10-11/č
Povezanost poslovnih (sodnih) registrov v EU (Janja Hojnik) –
18/11-12/č
Sprememba uredbe o evropskem združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS) (Roman Lavtar) – 18/13-14/č
Alternativni viri financiranja javne infrastrukture (Petra Ferk in
Boštjan Ferk) – 18/II–VIII/pril
Spletni smerokaz: EUekspres (Irena Vovk) – 19/38/prik
Direktiva o letaliških pristojbinah ostaja veljavna (Katarina
Vatovec) – 20/25-26/sp
Spletni smerokaz: Center Evropa (Irena Vovk) – 20/38/prik
Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega
varstva (Eva Godina) – 21/6–8/č
E. coli – povzročiteljica nove gospodarske krize v EU (Janja
Hojnik) – 23/12-13/č
(Ne)upravičenost zadržkov pri ustanavljanju skupnih preiskovalnih
skupin (Nina Židanik) – 24-25/13-14/č
Evro (EU) na robu prepada?! (Janja Hojnik) – 26/3/uv
Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C (Mateja Dren in Boštjan
Grešak) – 27/8-9/č
Nadzorni mehanizmi in kazenske določbe proti novim drogam
(Peter Skerbiš) – 27/18-19/č
Izvedbena Uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za
Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV –
27/I–IV/erar
Pravica do prostega gibanja in družinske združitve v praksi po
sodbi v zadevi Metock (Lara Grušovnik) – 28-29/20-21/č
Uvod v pravo Evropske unije (Matej Accetto) – 28-29/38-39/prik
Solidarnost, nova prednost za Evropsko unijo? (Edita Turičnik) –
30-31/37/sp
Prekerno delo migrantov v Evropi (Polona Mozetič) –
30-31/39/prik
Visoka cena zapitka (Robert Kleindienst) – 30-31/42/č
Starostna pokojnina – obvezno zavarovanje v drugi članici EU –
načelo izenačevanja dejstev – 32/22-23/sp
Državne pomoči podjetjem (Boštjan Ferk) – 32/30-31/prik
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Maja
Smrkolj) – 34/21-22/č
Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU (Rajko
Knez in Janja Hojnik) – 35/6–8/č
Mednarodnopravno sodelovanje v kazenskih zadevah –
podhranjeno področje (Anže Erbežnik) – 36/16–18/č
Vračilo DDV v potniškem prometu – 37/I/erar
Pred ustavno konvencijo o fiskalni uniji EU (Janja Hojnik) –
38/3/uv
Sodna praksa (Irena Vovk) – 38/32/por
Ob deseti obletnici sprejema statuta Societas Europaea (Janja
Hojnik in Jerneja Prostor) – 39-40/12-13/č
Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske
družbe (Rado Bohinc) – 41-42/II–VII/pril
ESČP o dolžnosti držav po pravu EU (Andreja Tratnik) –
41-42/36/sp
Decentralizacija pristojnosti za urejanje notranjega trga EU (Katja
Plauštajner) – 41-42/38-39/prik
Pravo kot povezovalni dejavnik med mednarodnim, evropskim in
nacionalnim (Živa Cotič) – 43/18-19/por
Določanje statusa prejemnika storitev iz prvega odstavka 25.
člena ZDDV-1 – 43/I-II/erar
Evropski urad za izbor osebja – kraj za začetek evropske
kariere tudi za pravnike (Urška Gorenc Ule) – 43/29-30/por
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah – čezmejni civilni
postopki v EU (Tjaša Ivanc) – 45/28/por
Potrošniško plodovita jesen (Verica Trstenjak) – 48/3/uv
Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična?
(Janja Hojnik) – 49-50/9–11/č
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Evropski parlament
Nezavezujoče: Novinar ni policist (Andraž Teršek) – 13/33/č
Za celovito pravno ureditev lobiranja (Roman Medved) –
14/10-11/č
Javnost ima pravico dostopa do revizijskega poročila
Evropskega parlamenta (Katarina Vatovec) – 23/24-25/sp
Pogoji za priznanje materialne imunitete poslancem Evropskega
parlamenta (Katarina Vatovec) – 35/23-24/sp
Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z
nemško ustavo (Maja Smrkolj) – 45/21/sp

Evropsko sodišče za človekove pravice
Pravice prisilno hospitaliziranih oseb (Aleš Velkaverh) –
1/22-23/sp
Otrok ima več koristi od zrelih staršev kot od številnih sodnih
odločb (Andreja Tratnik) – 1/23-24/sp
Zasebno življenje nosečnice v konkurenci s pravico do življenja
zarodka (Nana Weber) – 2/24-25/sp
Poljski budist v zaporu naj jé meso (Andreja Tratnik) –
2/25-26/sp
Meje političnega govora (Andreja Tratnik) – 3/23/sp
Dopisovanje zapornikov v tujem jeziku (Andreja Tratnik) –
4/25/sp
Cena človekovih pravic (Matija Žgur) – 5/21/č
Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši
praksi ESČP (Aleš Galič) – 6-7/6–8/č
Obsodba Hrvaške zaradi neučinkovitosti preiskav pobojev iz
domovinske vojne (Katarina Vatovec) – 6-7/32-33/sp
Postopek pred Evropsko komisijo ne izključuje vzporednega
postopka pred ESČP (Aleš Velkaverh) – 8/24-25/sp
Nesorazmernost trajnega in nepreklicnega odvzema pasivne
volilne pravice (Katarina Vatovec) – 8/25-26/sp
Odgovornost države za podvrženost čezmernemu onesnaževanju
(Katarina Vatovec) – 9/26-27/sp
Ginekološki pregled mladoletne pripornice brez njenega soglasja
(Andreja Tratnik) – 10/23-24/sp
Prepoved potovanj v tujino zaradi seznanitve z državnimi
skrivnostmi (Mojca Komac) – 11/45-46/sp
Razpela bodo visela (Andreja Tratnik) – 11/46-47/sp
»Babykavst« (Andreja Tratnik) – 12/28-29/sp
Pasivno kajenje v zaporu (Andreja Tratnik) – 13/29/sp
Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino (Nana Weber)
– 14/28/sp
Zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV
(Andreja Tratnik) – 15-16/27-28/sp
Začasna prepoved predvajanja TV-oddaje Aleš Velkaverh) –
17/26-27/sp
Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas
starša (Nana Weber) – 17/27-28/sp
Pogojna glasovnica (Jurij Toplak) – 19/16-17/č
Neodgovornost urednika za šokantno vsebino knjige (Andreja
Tratnik) – 19/26/sp
Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in
pravico do zasebnosti (Polona Tepina) – 20/22/sp
Italija ni odgovorna za smrt demonstranta (Nana Weber) –
20/23/sp
Rubikon 2011 (Ciril Ribičič) – 20/27/por
Menih posvojitelj (Andreja Tratnik) – 21/23/sp
Poškodbe, povzročene med preverjanjem identitete na letališču
(Katarina Vatovec) – 21/24/sp
Odgovornost novinarjev za vsebino reproduciranega gradiva s
spleta (Andreja Tratnik) – 22/25-26/sp
Odzivanje na sistemske kršitve človekovih pravic (Zoran Skubic)
– 22/30-31/prik
Ni milosti za tajkune (Andreja Tratnik) – 23/22-23/sp
Splav na Poljskem (Andreja Tratnik) – 24-25/30-31/sp
Še o varnostnem ukrepu zadržanja po preteku kazni (Maja
Smrkolj) – 26/27-28/sp
Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi (Nana
Weber) – 27/29-30/sp
Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna (Nana Weber) –
28-29/34/sp
Odgovornost države za smrt zaradi padlega drevesa (Andreja
Tratnik) – 28-29/35/sp
Epilog romunski pomladi decembra 1989 (Andreja Tratnik) –
30-31/31-32/sp
Omejevanje združitve družine (Nana Weber) – 30-31/32-33/sp
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Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP (Nana Weber) –
32/II–VII/pril
Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov
med zdravstvenim pregledom zapornika (Andreja Tratnik) –
32/27/sp
Odgovornost Združenega kraljestva za kršitve EKČP v Iraku
(Katarina Vatovec) – 32/28-29/sp
Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja
(Nana Weber) – 33/28/sp
Streljanje na novinarja v policijski akciji (Andreja Tratnik) –
34/28/sp
Omejitev lastninske pravice s predkupno pravico (Aleš
Velkaverh) – 35/27/sp
Sankcioniranje sindikalne provokacije (Andreja Tratnik) –
36/24-25/sp
Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva (Nana
Weber) – 37/26/sp
Neupravičeno kaznovanje novinarke zaradi razkritja obtožnice
(Andreja Tratnik) – 37/27/sp
Ponižujoča sedemdnevna osamitev golega zapornika (Andreja
Tratnik) – 38/27/sp
Ustna obravnava v postopku o prekršku: pravica kršitelja ali (še
vedno) diskrecija sodišča? (Zoran Skubic) – 39-40/31-32/sp
Visok dokazni standard glede zlorabe postopka, usmerjene v
uničenje družbe (Aleš Velkaverh) – 39-40/32-33/sp
Pravica otrok do spolne vzgoje (Nana Weber) – 41-42/35-36/sp
ESČP o dolžnosti držav po pravu EU (Andreja Tratnik) –
41-42/36/sp
Uveljavljanje načela otrokovih koristi ne sme voditi v arbitrarnost
(Tadeja Jelovšek) – 43/26-27/sp
Kritika in kritičnost slovenskega zaporskega sistema (Zoran
Skubic) – 43/27-28/sp
Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice (Andreja
Tratnik) – 44/27/sp
K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do
poštenega sojenja (Tilen Štajnpihler) – 44/28/sp
Relativnost načela zakonitosti v kazenskem pravu (Aleš
Velkaverh) – 44/29/sp
Reforma ESČP (Irena Vovk) – 44/32/por
Razpustitev skvoterske organizacije čezmeren ukrep? (Andreja
Tratnik) – 45/23/sp
ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?
(Nana Weber) – 46/21/sp
Svobodno izražanje sindikatov in sindikalistov (Andreja Tratnik)
– 46/22/sp
Poudarek na pomenu neodvisnosti sodišča in kakovosti
odločitev (Iztok Štefanec) – 46/27/por
Nerazkrita identiteta domnevnih kršiteljev – pripadnikov posebne
policijske enote (Andreja Tratnik) – 47/22-23/sp
Način pridobitve soglasja za sterilizacijo (Nana Weber) –
48/26/sp
Učinek pravnomočnosti in konkurenca lastninskih pravic (Aleš
Velkaverh) – 48/27/sp
Ognjemeti ostajajo (Andreja Tratnik) – 49-50/33/sp

F
fakulteta
Prvo slovensko tekmovanje v pogajanjih (Janja Hojnik) –
9/29/por
V Strasbourgu in Luksemburgu (Tina Ajdič) – 10/29/por
Že tretje vseslovensko tekmovanje študentov prava (Mojca
Zadravec) – 11/48/por
Strokovna ekskurzija v ZDA (Teja Podržaj) – 15-16/36/por
Ekskurzija študentov na Kitajsko in v Singapur (Janez Kranjc) –
22/29/por
Izzivov tehnološkega razvoja se premalo zavedamo (Jernej
Pusser) – 23/27/por
Življenjepis kot obvezna priloga k diplomi – 35/22/mo

filozofija
Argument a fortiori kot stopnjevana analogija in njegove
praktične posledice (Marko Novak) – 24-25/22–24/č
Izbrane razprave Ronalda Dworkina (Maja Brkan) –
35/30-31/prik
Pot do (prave) mere prava (Miro Cerar) – 36/30-31/prik
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Francija
Pravice prisilno hospitaliziranih oseb (Aleš Velkaverh) –
1/22-23/sp
Sodba v postopku zoper profesorja Weilerja (Maja Smrkolj) –
10/28/sp
Svobodno izražanje sindikatov in sindikalistov (Andreja Tratnik)
– 46/22/sp

G
garancija
Potrošnik in garancija za brezhibno delovanje stvari (Boštjan
Pintar) – 1/II–VII/pril
Obvezna garancija za brezhibno delovanje (Damjan Možina) –
5/9–11/č
Ali institut stvarne napake omogoča ugodnejše pravno varstvo
kot institut obvezne garancije? (Boštjan Pintar) –
10/15–17/č
Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzoru (Tadej
Kamnik) – 37/17–19/č
Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri
uveljavljanju garancije? (Urška Češnjevar) – 44/14/odm
Ureditev garancije po spremembi Zakona o varstvu potrošnikov
(Boštjan Grešak) – 45/14-15/č

gasilci
Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva –
18/III/erar

genocid
Slovenskemu državljanu v Sarajevu sodijo za domnevno izvršitev
genocida (Sabina Zgaga) – 2/20-21/č

gospodarsko pravo
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glej tudi bančništvo, ekonomija, insolvenčno pravo, javna
podjetja, konkurenčno pravo, samostojni podjetnik in
vrednostni papirji
Zloraba izvršbe z izterjavo izmišljenih terjatev (Irena Polak
Remškar) – 1/6-7/č
Klavzula EXW Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Marko
Djinović in Andrej Friedl) – 1/10–12/č
Klavzula FCA Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Peter
Rižnik) – 2/10-11/č
CPT Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej Friedl
Klavzula) – 3/9–11/č
Spregled pravne osebnosti kot slovenska »posebnost« (Franz
Serajnik) – 3/6–8/č
Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B (Hinko Jenull) –
4/8–10/č
Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli (Andraž Jadek) –
4/11–13/č
Predlog spremembe uredbe Bruselj I (Jerca Kramberger Škerl)
– 4/17–19/č
Posebnosti vključitve klavzule CIP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 4/19–21/č
Zavrnitev vnovčenja menice za fizično osebo (Šime Ivanjko) –
4/21/vo
Vključitev novih klavzul DAT in DAP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović in Peter Rižnik) – 5/15–17/č
Letno poročilo že po novem – 5/I–III/pod
Začetek veljavnosti spremembe družbene pogodbe – 5/II–III/pod
Čas je za temeljito prenovo korporacijskega prava (Mato
Gostiša) – 6-7/3/uv
Previdno pri izbiri klavzule DDP Incoterms 2010 (Andrej Friedl)
– 6-7/17-18/č
Klavzula FAS Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej
Friedl in Peter Rižnik) – 8/13–15/č
Tudi revizorji imajo svoja pravila delovanja – 8/I-II/pod
Klavzula FOB Incoterms 2010 (Marko Djinović) – 9/14-15/č
Izplačila članom skupščine javnega podjetja (Luigi Varanelli) –
9/21-22/vo

Po spremembah MSRP 3 poglobljena računovodska obravnava
poslovnih združitev – 10/I-II/pod
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(Janja Hojnik in Petra Ferk) – 11/14–16/č
Državne in občinske gospodarske družbe (Aleš Ferčič) –
11/16–18/č
Klavzula CFR Incoterms 2010 (Peter Rižnik) – 12/17-18/č
Način določitve emisijskega zneska novih delnic pri povečanju
osnovnega kapitala delniške družbe z vložki (Aljoša Dežman)
– 12/22/vo
Posebnosti vključitve klavzule CIF Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 13/11-12/č
Kaj prinašata socialno podjetništvo in Zakon o socialnem
podjetništvu družbi (Elizabeta Zirnstein in Tina Bratkovič) –
13/13-14/č
Statusno preoblikovanje podjetnika – 13/III-IV/erar
Civilnopravne sankcije zaradi neveljavnosti sklepa nadzornega
sveta d. d. – analogna uporaba OZ – pravni interes
delničarja za tožbo za ničnost vpisa v sodni register in za
tožbo za ničnost sklepa nadzornega sveta – 14/22–25/sp
Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta? (Miha Bratina
in Luka Bernard) – 15-16/20–22/č
Vprašanje – obračun akontacije dohodnine – 15-16/III/erar
Socialno podjetništvo za drugačne dividende (Sandi Kodrič) –
15-16/42/č
Pravo družb in poslovno pravo (Andrej Grah Whatmough) –
17/30-31/prik
Povezanost poslovnih (sodnih) registrov v EU (Janja Hojnik) –
18/11-12/č
Odškodninska odgovornost poslovodstva za opustitve – trditveno
in dokazno breme – 18/23–26/sp
Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v
postopkih oddaje javnih naročil po novem (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 19/10-11/č
Prijava in plačilo terjatev v insolvenčnih postopkih (Klemen
Štefančič) – 19/II–VII/pril
Pravni naslednik izbrisane družbe in nadaljevanje prekinjenega
postopka – 19/II-III/pod
Parcialno spreminjanje sistemske zakonodaje (Irena Vovk) –
20/28/por
Odpoved delničarjevi ali družbenikovi lastnini družbe (Bojan
Zabel) – 21/10-11/č
Sodno imenovanje delavskega direktorja – članstvo kandidata v
nadzornem svetu družbe – 21/19-20/sp
Uveljavljanje terjatev do aktivnih družbenikov izbrisane družbe –
prekluzivni rok – 21/20–22/sp
ZPreZP in novela ZDDV-1 v praksi: odprta vprašanja (Andrej
Grah Whatmough) – 22/6–8/č
Preklic skupščine d. d. in pooblastila uprave – legitimacija za
izpodbojni tožbeni zahtevek po členu 395/7-1 ZGD-1 –
22/22-23/sp
Pravica družbenika do informacije in vpogleda v poslovne knjige
in listine d. o. o. – pomoč strokovno usposobljene osebe –
22/23–25/sp
Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in
nadzornih svetov – 22/II-III/erar
Prihod novosti z AUKN (Živa Cotič) – 22/29/por
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 22/34/č
Obvezni večstranski pobot po ZPreZP in njegove praktične
posledice (Aljoša Dežman) – 23/6-7/č
Prokuristova procesnopravna upravičenja (Staša Ana Kanduč
Valant) – 23/8-9/č
Stvarni vložki po ustanovitvi d. d. in d. o. o. (Bojan Zabel) –
24-25/10–12/č
Kdo naj pravno svetuje – (ne)primernost veljavne ureditve (Til
Rozman) – 24-25/17-18/č
Nakup lastnega deleža v d. o. o. – 24-25/26-27/sp
Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov
– 26/I-II/pod
Socialno podjetništvo – priložnost in izziv (Vida Kokalj) –
27/10–12/č
Izbris d. o. o. po skrajšanem postopku (Aljoša Dežman) –
30-31/23/vo
Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o
poslovodenju in pogodbi o prokuri – 30-31/III-IV/erar
Še o arbitražni klavzuli v gospodarski pogodbi (Darja Centrih) –
32/12–14/odm
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Pogodba, sklenjena v koliziji interesov (Luigi Varanelli) –
33/II–VI/pril
Prenos upravljanja vzajemnih skladov po ZDDV-1 – 33/I/erar
Primerjalno korporacijsko upravljanje (Katarina Zajc) –
33/31/prik
Pravna problematika izpodbijanja skupščinskih sklepov zaradi
izključitve prednostne pravice (Špela Mesesnel) –
35/II–VII/pril
Ustavnost ureditve obdavčitve izplačila dobička družbeniku
družbe z neomejeno odgovornostjo in komplementarju
komanditne družbe (Joži Češnovar) – 37/11–13/č
Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti
boja proti gospodarskemu kriminalu (Liljana Selinšek) –
38/6-7/č
Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po
upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo (Gregor
Verbajs) – 38/8–10/č
Ob deseti obletnici sprejema statuta Societas Europaea (Janja
Hojnik in Jerneja Prostor) – 39-40/12-13/č
Še o poslovodenju po upokojitvi (Romana Hieng) –
39-40/19-20/odm
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih
oseb – 39-40/III-IV/erar
Še o poslovodenju po upokojitvi – drugič (Gregor Verbajs) –
41-42/20-21/odm
Korporacijsko upravljanje – upravljavska struktura (vključno
z gospodarskimi družbami v lasti države) (Irena Vovk) –
41-42/21-22/por
Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske
družbe (Rado Bohinc) – 41-42/II–VII/pril
KZ-1B (Irena Vovk) – 41-42/40/por
Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb
– Tertium non datur? (Til Rozman) – 43/8-9/č
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih
oseb pri dohodnini – 43/III/erar
Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska
družba prejme iz tujine (Saša Sever) – 43/24-25/sp
Ustavite pogumne! (Jure Mikuž) – 43/34/č
Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb – kolikokrat še? (Janez Tekavc) –
44/9–11/č
Novela ZGD-1E – škodljivost političnega populizma (Nina
Plavšak) – 45/6–10/č
Procesno nasledstvo družbenikov izbrisane družbe (Aleš
Velkaverh) – 45/16–18/č
Varstvo upnikov v postopku izbrisa družbe brez likvidacije po
uveljavitvi ZPUOOD (Jerneja Prostor) – 46/10-11/č
Odjava sedeža d. o. o. (Aleš Velkaverh) – 46/18/vo
Plačilo sodne takse – plačilni nalog enemu od enotnih
sospornikov – fikcija umika tožbe – 46/19-20/sp
Novosti pri zaposlovanju invalidov in delovanju invalidskih
podjetij – 46/I-II/pod
Novela ZGD-1E na US (Irena Vovk) – 46/32/por
Previdneje k spremembam gospodarske zakonodaje (Irena
Tomažin) – 47/6–8/č
Družbeniki izbrisanih družb – se bo saga z novim zakonom
končala? (Jasna Murgel) – 47/8–10/č
Spregled pravne osebnosti nosilca tihe družbe (Simon Umek) –
47/11-12/č
Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba –
47/IV/erar
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Živa Cotič) –
47/27-28/por
Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po
ZFPPIPP je treba takoj ustaviti (Boštjan Rejc) – 48/6–8/č
Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev (Darja
Senčur Peček) – 48/19/vo
Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010 (Andrej Friedl in Marko
Djinović) – 49-50/11-12/č
Postopke zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod in
ZFPPIPP je treba takoj nadaljevati (Mirko Filipović) –
49-50/13–15/odm
Avtentična razlaga ZPre-1 – 49-50/23/sp

gospodarstvo
glej ekonomija
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gradbeništvo
Dobava in vgradnja vodnih filtrov ter uporaba 76.a člena
ZDDV-1 – 13/I-II/erar
Obrazloženo prerekanje dejstev – 21/II-III/pod
Z obrobja postave: Pristnost (Tomaž Pavčnik) – 33/33/č
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
ali pravne dileme 3.g člena ZKZ (Andrej Hafner) –
43/10–12/č
Odgovornost za stvarne napake – notifikacija – pomen dejstva,
da je prevzemnik vedel za napako – 43/20-21/sp

Grčija
Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino (Nana Weber)
– 14/28/sp
Menih posvojitelj (Andreja Tratnik) – 21/23/sp
Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v
mejah nemške ustave (Maja Smrkolj) – 38/28-29/sp
Grško nasprotovanje sprejemu Makedonije v članstvo Nata je
kršilo Začasni dogovor med državama (Vasilka Sancin) –
49-50/34-35/sp

H
hipoteka
(Ne)spremenljivost vrstnega reda hipotek (Dominik Kuzma) –
46/8-9/č

Hrvaška
Obsodba Hrvaške zaradi neučinkovitosti preiskav pobojev iz
domovinske vojne (Katarina Vatovec) – 6-7/32-33/sp
Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas
starša (Nana Weber) – 17/27-28/sp
Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi (Nana
Weber) – 27/29-30/sp
Ad hoc: Super sezona (Vesna Bergant Rakočević) – 28-29/41/č
Mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju – ponovna
odmera pokojnine – 47/21-22/sp

I
igre na srečo
Sporno širjenje iger na srečo ob deklarativni skrbi za javno
zdravje (Dženeta Cizelj) – 3/13-14/č
Strategija igralništva (Dženeta Cizelj) – 6-7/II–VIII/pril
(Ne)utemeljenost monopola nad prirejanjem konjskih stav
(Katarina Vatovec) – 27/27-28/sp
Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine od športnih stav –
30-31/IV/erar
Obdavčenje dobitkov od iger na srečo – 33/IV/erar
Avstrijska monopolna ureditev spletnih iger na srečo (Katarina
Vatovec) – 37/23/sp

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor
Republike Slovenije
Ali je sploh še mogoče pripreti sodnika (Dušan Štrus) –
12/8–10/č
Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika
(Marko Šorli) – 13/6-7/odm
Zahteva za pridobitev dovoljenja Državnega zbora – kazenski
postopek zoper sodnika – 13/23–26/sp
Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto (Dušan
Štrus) – 14/8–10/odm
Pogoji za priznanje materialne imunitete poslancem Evropskega
parlamenta (Katarina Vatovec) – 35/23-24/sp

Incoterms
Klavzula EXW Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Marko
Djinović in Andrej Friedl) – 1/10–12/č
Klavzula FCA Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Peter
Rižnik) – 2/10-11/č
CPT Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej Friedl
Klavzula) – 3/9–11/č
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I
Posebnosti vključitve klavzule CIP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 4/19–21/č
Vključitev novih klavzul DAT in DAP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović in Peter Rižnik) – 5/15–17/č
Previdno pri izbiri klavzule DDP Incoterms 2010 (Andrej Friedl)
– 6-7/17-18/č
Klavzula FAS Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej
Friedl in Peter Rižnik) – 8/13–15/č
Klavzula FOB Incoterms 2010 (Marko Djinović) – 9/14-15/č
Klavzula CFR Incoterms 2010 (Peter Rižnik) – 12/17-18/č
Posebnosti vključitve klavzule CIF Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 13/11-12/č
Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010 (Andrej Friedl in Marko
Djinović) – 49-50/11-12/č

industrijska lastnina
Pravni interes za tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe
– pojem zainteresirane osebe – 6-7/28–30/sp
Sodišče za evropske patente in patente Skupnosti v neskladju s
pravom EU (Maja Smrkolj) – 10/24-25/sp
Stoletna pivovarska vojna se nadaljuje (Maja Smrkolj) –
14/26/sp
Sodna prepoved nadaljevanja kršitev znamke Skupnosti
praviloma učinkuje v vsej EU (Katarina Vatovec) –
15-16/30-31/sp
Davčna obravnava dohodka iz oddajanja domene v uporabo po
ZDoh-2 – 18/III/erar
Odgovornost upravljavca spletnega trga za kršitve znamk, ki jih
storijo uporabniki (Judita Dolžan) – 30-31/36-37/sp
Ali je mogoče patentirati uporabo človeških zarodkov? (Katarina
Vatovec) – 45/24-25/sp
Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom (Zoran
Skubic) – 47/24/sp

informacije javnega značaja
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Javna ali nejavna seja sveta zavoda? (Mateja Radej Bizjak) –
5/17-18/č
Informacijski pooblaščenec: nosilec javnih pooblastil? (Zoran
Skubic) – 9/6–8/č
Razširjena pravica javnosti do dostopa do dokumentov (Kristina
Kotnik Šumah) – 12/26/sp
Vpogled v ponudbe na podlagi ZJN-2C v praksi (Aleš Šifrer in
Špela Žaže) – 33/17–19/č
Spletni smerokaz: Vprašajte EU! (Irena Vovk) – 39-40/42/prik
Spletni smerokaz: Informacijski pooblaščenci (Irena Vovk) –
49-50/46/prik

Informacijski pooblaščenec
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Povezava med zavarovalnicami in Centralnim registrom
prebivalstva – 1/21/mo
Posredovanje podatkov staršem polnoletnih otrok s strani
fakultete – 2/23/mo
Posredovanje osebnih podatkov stečajnemu upravitelju –
2/23/mo
Povezljivost z e-CRP za potrebe vrtcev – 3/21/mo
Zbiranje zdravstvenih podatkov s strani javnega stanovanjskega
sklada – 3/21/mo
Preverjanje članstva z vpogledom v osebni dokument –
4/24/mo
Medicinska dokumentacija – 4/24/mo
Posredovanje podatka o nalezljivi bolezni posameznika –
5/26/mo
Potrdilo o (ne)prebrani e-pošti – 5/26/mo
Vpogled v osebne podatke dolžnika v postopku osebnega
stečaja – 6-7/31/mo
Strojno branje osebnih dokumentov – 6-7/31/mo
Dobrodošli v (pravnih) Butalah! (Nataša Pirc Musar) – 8/6-7/č
Javna objava osebnih podatkov po ZIntPK (Rosana Lemut Strle)
– 8/19/vo
Podatkovno rudarjenje – 8/23/mo
Določitev naslova za vročanje brezdomcem – 8/23/mo
Informacijski pooblaščenec: nosilec javnih pooblastil? (Zoran
Skubic) – 9/6–8/č
Zajem in analiza e-podatkov v postopkih davčnega
inšpekcijskega nadzora – 9/23/mo
Objava naslovov IP komentatorjev – 9/23/mo

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča – 10/22/mo
Zahteva komunalnega podjetja o lokaciji bivališča osebe –
11/35/mo
Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb (Tina Kraigher) – 12/6–8/č
Posredovanje zdravstvene dokumentacije zavarovalnici –
12/24/mo
Posredovanje osebnih podatkov Policiji – 12/24/mo
Uporaba videonadzornega sistema občin za ugotavljanje
prekrškov – 13/25/mo
Zbiranje elektronskih naslovov učencev – 14/25/mo
Pridobivanje podatka o prejemkih s strani humanitarne
organizacije – 14/25/mo
Posredovanje zapisnika o notranjem strokovnem nadzoru varuha
bolnikovih pravic – 15-16/25/mo
Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Urban Brulc)
– 17/10–12/č
Objava podatka o odvzemu pooblastila – 17/25/mo
Pogodba o zaposlitvi kot priloga na javni razpis – 17/25/mo
Evidenca večkratnih kršiteljev cestnoprometnih predpisov –
18/25/mo
Razkritje osebnih podatkov oseb – 18/25/mo
Izmenjava osebnih podatkov med zavarovalnicami – 19/20/mo
GPS-nadzor meritev – 20/21/mo
Posredovanje podatkov o plačah za napredovane posameznike
– 20/21/mo
Osebni podatki dolžnikov, katerih terjatve so odpisane –
21/22/mo
Interna evidenca USB-ključev kot osebni podatki – 21/22/mo
Identifikacijski osebni podatki – Rdeči križ – 22/24/mo
Zbiranje podatkov o uporabi spleta s pomočjo orodnih vrstic v
brskalnikih – 22/24/mo
Posredovanje EMŠO Statističnemu uradu – 23/21/mo
Videonadzor v poslovnih prostorih – 23/21/mo
Študentske organizacije so osebe javnega prava (Maja Potočnik)
– 26/12-13/č
Fotografiranje stanovanja s strani izvršitelja – 26/24/mo
Avdio- in videonadzor – 26/24/mo
Uporaba digitalnega potrdila med nadomeščanjem – 27/24/mo
Posredovanje kopij odločb centra za socialno delo DURS-u –
27/24-25/mo
Zamolčanje podatkov o zdravstvenem stanju pacientu –
27/25/mo
Komunikacijska zasebnost – garant za svobodno družbo (Nataša
Pirc Musar) – 28-29/3/uv
Posredovanje osebnih podatkov otroka tretji osebi na podlagi
pooblastila – 28-29/28/mo
Obdelava osebnih podatkov učiteljev in učencev –
28-29/28-29/mo
Katere osebne podatke sme zbirati detektiv? – 30-31/28-29/mo
Nadzor občine nad izvajanjem javne službe oskrbe zapuščenih
živali – 30-31/29/mo
Seznam dolžnikov za nadzorni svet javnega podjetja –
30-31/29/mo
Obdelovanje podatkov o poslovnih plačilnih karticah –
32/26/mo
Posredovanje dokumentacije odvetniku – 32/26/mo
Posredovanje podatkov policiji – 33/26/mo
Legitimacija posameznika – 33/26/mo
Prenos zdravstvene dokumentacije medicine dela – 34/25/mo
Posredovanje telefonske številke prijaviteljice – 34/25/mo
Osebni podatki vlagateljev vlog in magnetogram javne seje –
35/22/mo
Življenjepis kot obvezna priloga k diplomi – 35/22/mo
Privolitev v objavo osebnih podatkov pri kandidaturi za javno
funkcijo – 36/23/mo
Obdelava osebnih podatkov mladoletnih oseb – 36/23/mo
Identiteta klicatelja pri zlonamernih ali nadležnih klicih –
37/22/mo
Posredovanje podatkov iz zbirke »data retention« za potrebe
pravdnega postopka – 37/22/mo
Fotokopiranje oziroma skeniranje osebne izkaznice – 38/24/mo
Avdio-video snemanje psihoterapevtskega dela v bolnišnici –
39-40/26/mo
Obdelava podatkov o vzroku invalidnosti – 39-40/26/mo
Podlaga za oceno kreditne sposobnosti potrošnika –
41-42/29/mo
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Posredovanje EMŠO odgovorne osebe pravne osebe –
43/20/mo
Objava osebnih podatkov zdravnikov – 44/24/mo
Hranjenje prošenj za delo – 44/24/mo
Fotografiranje naključnih oseb na javnih površinah – 45/20/mo
Nedovoljen videonadzor – 46/20/mo
Raziskovalna naloga – osebna imena učencev – 47/23/mo
Obrazec za personalizacijo – nogometna tekma – 48/21/mo
E-dnevnik in e-redovalnica – 49-50/26-27/mo
Objava osebnih podatkov občinskih svetnikov na spletni strani
občine – 49-50/27/mo
Spletni smerokaz: Informacijski pooblaščenci (Irena Vovk) –
49-50/46/prik

informatika
Povezljivost z e-CRP za potrebe vrtcev – 3/21/mo
Odstop potrošnika od pogodbe o elektronski dobavi digitalne
vsebine (Jure Levovnik) – 3/II–V/pril
Spletni smerokaz: Spletno oko (Irena Vovk) – 4/38/prik
Spletni smerokaz: Varnost na spletu od A do Ž (Irena Vovk) –
5/38/prik
Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju (Jasna Rupnik)
– 6-7/26/vo
Strojno branje osebnih dokumentov – 6-7/31/mo
Paradoksi: Pravo in arhitektura (Aleš Završnik) – 6-7/41/č
Spletni smerokaz: Portal o čistih vozilih (Irena Vovk) –
6-7/46/prik
Kazenskopravni vidik varstva integritete informacijskega sistema
in podatkov v Sloveniji (Zoran Cunk) – 8/II–VIII/pril
Spletni smerokaz: Varni na internetu (Irena Vovk) – 8/38/prik
Izpolnjevanje obrazca DDV-VP in vračilo DDV – 9/I-II/erar
Objava naslovov IP komentatorjev – 9/23/mo
Nove spremembe izvršbe in možnosti zlorabe sistema (Nina
Jelenčić) – 10/10–12/č
V iskanju učinkovitega zdravila za digitalno piratstvo (Katarina
Krapež) – 10/29/por
Spletni smerokaz: Pravice potnikov na dlani (Irena Vovk) –
10/38/prik
Omejitve internetnih prodaj v vertikalnih sporazumih –
konkurenčnopravni vidiki (Martina Repas) – 11/21–23/č
Spletni smerokaz: Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil (Irena Vovk) – 11/58/prik
Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb (Tina Kraigher) – 12/6–8/č
Novela ZZK-1D (Irena Vovk) – 12/32/por
Spletni smerokaz: Malo delo (Irena Vovk) – 12/38/prik
Izzivi zvočnega snemanja obravnav in transkribiranja posnetkov
(Martina Šetinc Tekavc) – 13/15-16/č
DPI – pandorina skrinjica interneta? (Jelena Burnik in Andrej
Tomšič) – 13/19–21/č
Uporaba videonadzornega sistema občin za ugotavljanje
prekrškov – 13/25/mo
Kriminaliteta in tehnologija (Katarina Krapež) – 13/31/prik
Spletni smerokaz: Jedrska varnost (Irena Vovk) – 13/38/prik
Zbiranje elektronskih naslovov učencev – 14/25/mo
Spletni smerokaz: Evropa pojutrišnjem (Irena Vovk) – 14/38/prik
Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju
(Vera Samardžija) – 15-16/35/por
Z obrobja postave: Snemanje glavne obravnave in kaos
informacij (Tomaž Pavčnik) – 15-16/41/č
Spletni smerokaz: Integriteta (Irena Vovk) – 15-16/46/prik
Objava podatka o odvzemu pooblastila – 17/25/mo
Avtorske pravice na razpotju (David Boroje) – 17/29/por
Spletni smerokaz: Zagovornik: Skrbimo za enake možnosti (Irena
Vovk) – 17/38/prik
Skrb za zasebnost? Vgradite jo že enkrat! (Andrej Tomšič) –
18/2/uv
Povezanost poslovnih (sodnih) registrov v EU (Janja Hojnik) –
18/11-12/č
Spletni smerokaz: Begunec.si (Irena Vovk) – 18/38/prik
S spremembo ZDS-1 do bolj urejenega davčnega nadzora –
19/I-II/pod
Pridobivanje, uporaba in ureditev podatkov (Sabina Zgaga) –
19/29/por
Spletni smerokaz: EUekspres (Irena Vovk) – 19/38/prik
Revolucija v zemljiški knjigi (Nejc Zemljak) – 20/13-14/č
Ne-resno e-sodstvo (Janez Tekavc) – 20/15-16/č
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GPS-nadzor meritev – 20/21/mo
Davčna obravnava spletnega oglaševanja – 20/I-II/erar
Skupinski popusti kot protikrizni ukrep (Sandi Kodrič) – 20/34/č
Spletni smerokaz: Center Evropa (Irena Vovk) – 20/38/prik
Interna evidenca USB-ključev kot osebni podatki – 21/22/mo
Spletni smerokaz: Najdi.si (Irena Vovk) – 21/38/prik
Kaj je ostalo od zemljiške knjige (Katarina Bradaška) –
22/14-15/č
Identiteta notarskega postopka in javna listina v vrtincu interneta
(Andrej Veble) – 22/18-19/č
Zbiranje podatkov o uporabi spleta s pomočjo orodnih vrstic v
brskalnikih – 22/24/mo
Spletni smerokaz: Prostovoljstvo (Irena Vovk) – 22/38/prik
Videonadzor v poslovnih prostorih – 23/21/mo
Informacijsko nepismen danes je tako kot nepismen nekoč
(Andreja Tratnik) – 23/26-27/por
Izzivov tehnološkega razvoja se premalo zavedamo (Jernej
Pusser) – 23/27/por
Spletni smerokaz: Kadri in štipendije (Irena Vovk) – 23/38/prik
Posredovanje podatkov s strani operaterjev – 24-25/29/mo
Neposredno trženje – stavba nima evidentiranega zemljišča pod
stavbo – 24-25/29/mo
Posredovanje podatkov s strani operaterjev – 24-25/29/mo
Spletni smerokaz: Slovensko sodniško društvo (Irena Vovk) –
24-25/46/prik
Avdio- in videonadzor – 26/24/mo
Spletni smerokaz: LPP in Google Transit (Irena Vovk) –
26/38/prik
Uporaba digitalnega potrdila med nadomeščanjem – 27/24/mo
Spletni smerokaz: Inštitut za delo (Irena Vovk) – 27/38/prik
Komunikacijska zasebnost – garant za svobodno družbo (Nataša
Pirc Musar) – 28-29/3/uv
Obdelava osebnih podatkov učiteljev in učencev –
28-29/28-29/mo
Kako varno poslujete na internetu? (Jure Mikuž) – 28-29/42/č
Spletni smerokaz: Bicikelj (Irena Vovk) – 28-29/46/prik
Angleški nogomet »proti« novim medijem (Vesna Bergant
Rakočević) – 30-31/21-22/č
Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine od športnih stav –
30-31/IV/erar
Odgovornost upravljavca spletnega trga za kršitve znamk, ki jih
storijo uporabniki (Judita Dolžan) – 30-31/36-37/sp
Spletni smerokaz: Google Art Project (Irena Vovk) –
30-31/46/prik
Spletni smerokaz: Anonimna e-prijava (Irena Vovk) – 32/38/prik
Še kdo dvomi v vpliv digitalnih socialnih omrežij? (Jure Mikuž)
– 33/34/č
Spletni smerokaz: Spremljanje izdatkov javnih institucij (Irena
Vovk) – 33/38/prik
In flagranti: Pirati (Hinko Jenull) – 34/33/č
Spletni smerokaz: Prvi slovenski in italijanski spletni časopis
(Irena Vovk) – 34/38/prik
Kaj je ostalo od zemljiške knjige ... po tem, ko se je preselila
na Vrhovno sodišče – drugič (Katarina Bradaška) –
35/9–11/č
Spletni smerokaz: Kluwerjev mediacijski blog (Irena Vovk) –
35/38/prik
Spletni smerokaz: Dostop do največjega poslovnega imenika
(Irena Vovk) – 36/38/prik
Pavšalni zneski v luči ZVPNPP (Luka Rejc) – 37/15-16/č
Identiteta klicatelja pri zlonamernih ali nadležnih klicih –
37/22/mo
Posredovanje podatkov iz zbirke »data retention« za potrebe
pravdnega postopka – 37/22/mo
Avstrijska monopolna ureditev spletnih iger na srečo (Katarina
Vatovec) – 37/23/sp
Spletni smerokaz: Skoraj vse o zdravilih v Sloveniji (Irena Vovk)
– 37/38/prik
Sodna praksa (Irena Vovk) – 38/32/por
Spletni smerokaz: Slovenska bibliografija (Irena Vovk) –
38/38/prik
Lokacijska zasebnost – naslednje bojno polje varstva zasebnosti
(Andrej Tomšič) – 39-40/14–16/č
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost – 39-40/I–III/erar
Avdio-video snemanje psihoterapevtskega dela v bolnišnici –
39-40/26/mo
e-ZK (Živa Cotič) – 39-40/36/por
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Spletni smerokaz: Vprašajte EU! (Irena Vovk) – 39-40/42/prik
Spletni smerokaz: Amnesty International Slovenija (Irena Vovk) –
41-42/46/prik
Evropski urad za izbor osebja – kraj za začetek evropske
kariere tudi za pravnike (Urška Gorenc Ule) – 43/29-30/por
Spletni smerokaz: Minus 25 % (Irena Vovk) – 43/38/prik
Objava osebnih podatkov zdravnikov – 44/24/mo
Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje
tožiti? (Zoran Skubic) – 44/25/sp
Spletni smerokaz: Državni zbor (Irena Vovk) – 44/38/prik
V ospredju novosti kazenske zakonodaje (Andreja Tratnik) –
45/29/por
Spletni smerokaz: Koga naj volim? (Irena Vovk) – 45/38/prik
Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek interneta
po novem (Sabina Zgaga) – 46/11-12/č
Spletni smerokaz: Virtualni prostovoljec (Irena Vovk) –
46/38/prik
Filtriranje avtorskih vsebin (Žiga Dolhar) – 47/25-26/sp
Spletni smerokaz: Portal EU o priseljevanju (Irena Vovk) –
47/38/prik
Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP (Nuša Kavšek in Vid Bele)
– 48/V–VII/pril
Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in
zemljiškoknjižnega prava (Nana Weber) – 48/29/por
Paradoksi: Špijonaža 2.0 (Aleš Završnik) – 48/33/č
Spletni smerokaz: 20 let samostojnosti (Irena Vovk) – 48/38/prik
E-dnevnik in e-redovalnica – 49-50/26-27/mo
Objava osebnih podatkov občinskih svetnikov na spletni strani
občine – 49-50/27/mo
Izdajanje računov pri spletni prodaji vrednostnih bonov po
ZDDV-1 – 49-50/I-II/erar
Spletni smerokaz: Informacijski pooblaščenci (Irena Vovk) –
49-50/46/prik

insolvenčno pravo
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glej tudi osebni stečaj
Objektivna in subjektivna identiteta predloga za izvršbo –
1/II–III/pod
Posredovanje osebnih podatkov stečajnemu upravitelju –
2/23/mo
Položaj delavcev v insolvenčnih postopkih (Rok Sodin) –
4/15-16/č
Spremenjena določila postopka osebnega stečaja po noveli
ZFPPIPP-C (Katarina Vodopivec) – 6-7/11-12/č
Posebno varstvo terjatev delavcev v postopkih zaradi
insolventnosti s prednostno pravico (Emina Mulalić) –
6-7/13-14/č
Predmet varstva pri prednostnih terjatvah po 21. členu ZFPPIPP
(Emina Mulalić) – 8/17-18/č
Novela ZFPPIPP (Irena Vovk) – 8/32/por
Predlog novele ZFPPIPP-D (Vera Samardžija) – 10/17-18/č
ZIZ-I (Irena Vovk) – 10/32/por
Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo (Andrej Ferlinc) –
15-16/6–9/č
Davčna zakonodaja (preveč) obremenjuje upnike v postopkih
zaradi insolventnosti (Jure Mercina) – 17/13-14/č
Nagrada za delo stečajnega upravitelja – 17/III/pod
Prijava in plačilo terjatev v insolvenčnih postopkih (Klemen
Štefančič) – 19/II–VII/pril
Pravni naslednik izbrisane družbe in nadaljevanje prekinjenega
postopka – 19/II-III/pod
Novosti insolvenčnega prava (Vera Samardžija) – 19/27/por
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (2.) (Ivan Kranjec) – 21/14–16/č
Učinek izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije
na pravice upnikov po 442. členu ZFPPIPP (Ana Testen) –
22/8–10/č
Izpodbijanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem (Boštjan
Grešak) – 28-29/23/vo
Spremembe ZFPPIPP (Irena Vovk) – 33/32/por
Prisilna poravnava in popravek odbitka vstopnega DDV (Jernej
Podlipnik) – 36/9–11/č
Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti
boja proti gospodarskemu kriminalu (Liljana Selinšek) –
38/6-7/č
Visok dokazni standard glede zlorabe postopka, usmerjene v
uničenje družbe (Aleš Velkaverh) – 39-40/32-33/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb
– Tertium non datur? (Til Rozman) – 43/8-9/č
Vračilo predujma za začetek stečajnega postopka v proračun
sodišča (Franci Ježek) – 43/14/č
Izbris gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije
– krivica za dolžnike ali edino sredstvo za upnike? (Sanda
Skubic Drnovšek) – 43/19/por
Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb – kolikokrat še? (Janez Tekavc) –
44/9–11/č
Novela ZGD-1E – škodljivost političnega populizma (Nina
Plavšak) – 45/6–10/č
Procesno nasledstvo družbenikov izbrisane družbe (Aleš
Velkaverh) – 45/16–18/č
Varstvo upnikov v postopku izbrisa družbe brez likvidacije po
uveljavitvi ZPUOOD (Jerneja Prostor) – 46/10-11/č
Odjava sedeža d. o. o. (Aleš Velkaverh) – 46/18/vo
Previdneje k spremembam gospodarske zakonodaje (Irena
Tomažin) – 47/6–8/č
Družbeniki izbrisanih družb – se bo saga z novim zakonom
končala? (Jasna Murgel) – 47/8–10/č
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Živa Cotič) –
47/27-28/por
Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po
ZFPPIPP je treba takoj ustaviti (Boštjan Rejc) – 48/6–8/č
Postopke zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod in
ZFPPIPP je treba takoj nadaljevati (Mirko Filipović) –
49-50/13–15/odm

inšpekcijske službe
Potrošnik in garancija za brezhibno delovanje stvari (Boštjan
Pintar) – 1/II–VII/pril
Obratovalno dovoljenje za linijo strojev (Andrej Murn) –
8/19-20/vo
Zajem in analiza e-podatkov v postopkih davčnega
inšpekcijskega nadzora – 9/23/mo
S spremembo ZDS-1 do bolj urejenega davčnega nadzora –
19/I-II/pod
Poslovanje z gotovino kmalu nadzirano z davčnimi blagajnami?
– 23/I-II/pod
Prisilna izvršitev odločbe – 27/20-21/sp
Pomanjkljivo varstvo pred utopitvami pri izvajanju športnih
dejavnosti (Tanja Suša in Peter Lević) – 32/17-18/č
Samoprijava davkov odvetnikov (Jernej Podlipnik) – 33/9–11/č
Intenzivnejši davčni nadzor nad poslovanjem odvetnikov –
34/I-II/pod
Inšpekcije med upravnim ukrepanjem in prekrškovnimi
sankcijami (Polonca Kovač) – 36/6–9/č
Pavšalni zneski v luči ZVPNPP (Luka Rejc) – 37/15-16/č
Predlog novele ZDavP-2E prinaša več pooblastil bankam in
možnost sodelovanja tujih davčnih inšpektorjev pri izvajanju
davčnega nadzora v Sloveniji – 38/I-II/pod
Letno poročilo Varuha – priložnost za premislek o varovanju
človekovih pravic (Zdenka Čebašek - Travnik) – 41-42/3/uv
Posredovanje EMŠO odgovorne osebe pravne osebe –
43/20/mo
Navidezni pravni posli v davčnih zadevah (Jure Mercina) –
44/11-12/č
Izbrani vidiki delovanja inšpektorata v izvršbi s študijo primera
prosto po Kafki (Polonca Kovač) – 47/II–VIII/pril

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV –
15-16/I/erar
Avtorske pravice na razpotju (David Boroje) – 17/29/por
Partis.si po poti The Pirate Bay in predlog sprememb KZ-1
(Dominik Kuzma) – 28-29/15-16/č

internet
glej informatika

invalidi
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu (Nataša
Belopavlovič) – 15-16/22/vo

1/9/12 10:14 AM

I

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu – mnenje Komisije za
ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi –
19/19–21/sp
Izplačevanje rente in regresni zahtevek (Nataša Belopavlovič) –
24-25/24/vo
Je Oscar Pistorius res »Blade Runner«? (Vesna Bergant
Rakočević) – 33/16-17/č
Obdelava podatkov o vzroku invalidnosti – 39-40/26/mo
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu –
41-42/28/sp
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – opredelitev poklica
in invalidnost – 41-42/28–30/sp
Tudi invalidom III. kategorije pravice iz invalidskega zavarovanja
– 45/19/sp
Novosti pri zaposlovanju invalidov in delovanju invalidskih
podjetij – 46/I-II/pod
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – samozaposleni –
pravna praznina – 49-50/23-24/sp

Irska
Zasebno življenje nosečnice v konkurenci s pravico do življenja
zarodka (Nana Weber) – 2/24-25/sp

istospolne skupnosti
Izplačevanje pokojnine istospolnemu partnerju (Neža Kogovšek
Šalamon) – 19/23-24/sp
Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije
(Neža Kogovšek Šalamon) – 26/14–16/č
Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem
zakoniku (Bojana Zadravec) – 26/16–18/č
V šolah tudi o homoseksualnosti (Nana Weber) – 32/19-20/č

Italija
Razpela bodo visela (Andreja Tratnik) – 11/46-47/sp
Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz
zaposlitve v Italiji – 18/IV/erar
Italija ni odgovorna za smrt demonstranta (Nana Weber) –
20/23/sp
Poškodbe, povzročene med preverjanjem identitete na letališču
(Katarina Vatovec) – 21/24/sp
Singularno pravno nasledstvo – vrnitev zasežene stvari – pravni
interes za vmesni ugotovitveni zahtevek – 30-31/29-30/sp
Spletni smerokaz: Prvi slovenski in italijanski spletni časopis
(Irena Vovk) – 34/38/prik

izbrisani
Upanje za človekove pravice (Irena Vovk) – 19/32/por
Moč in nemoč ustavnega zakona v Sloveniji (Ciril Ribičič) –
26/6–10/č
Problem izbrisa ni rešen (Neža Kogovšek Šalamon) – 46/7-7/č
Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic (Blaž
Kovač) – 48/11-12/č

izobraževanje
glej tudi študenti
Svoboda izobraževanja pravnikov v EU (Janja Hojnik) – 3/24/sp
Hospitacija v Nemčiji (Helena Vidic Bizjak) – 3/28/por
Mrtev rokav slovenskega visokega šolstva (Andraž Teršek) –
4/3/uv
Obvezni program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo
– 4/22/sp
Neskladnost podzakonske ureditve – 4/22/sp
Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske
pogodbe z vidika Zakona o dohodnini – 4/III/erar
Pismo iz Ria (Jan Zobec) – 4/27–29/por
Obdavčitev storitev izobraževanja na tečaju za računalniške
sisteme – 13/I/erar
Volontersko pripravništvo in usposabljanje bibliotekarjev (Nataša
Belopavlovič) – 18/21/vo
Učbeniški skladi – 18/21/sp
Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva –
18/III/erar
Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1 – 22/I-II/erar
40 let Slovenskega sodniškega društva (Živa Cotič) –
23/28-29/por
Spletni smerokaz: Kadri in štipendije (Irena Vovk) – 23/38/prik
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Pravniki kot zgled? (Janez Kranjc) – 27/3/uv
Nostrifikacije v Sloveniji ni več (Alenka Lisec) – 27/12/odm
Čas za obrat? (Matej Tomažin) – 27/34/č
Sodniški pripravnik – skladnost 11.a člena ZPDI s konvencijama
MOD št. 105 in št. 29 – 28-29/24-25/sp
Pojasnilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja – 30-31/II/erar
Solidarnost, nova prednost za Evropsko unijo? (Edita Turičnik) –
30-31/37/sp
Pomanjkljivo varstvo pred utopitvami pri izvajanju športnih
dejavnosti (Tanja Suša in Peter Lević) – 32/17-18/č
V šolah tudi o homoseksualnosti (Nana Weber) – 32/19-20/č
Modri sodnik, psihoterapevt in superman! (Nana Weber) –
34/29/por
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po
spremembi ZDDV-1 – 35/I-II/erar
Vračilo stroškov izobraževanja – 36/II-III/pod
Širitev kroga upravičencev (Irena Vovk) – 36/32/por
Spremenjene okoliščine in izbris kazenskih točk – 38/III/pod
Pravica otrok do spolne vzgoje (Nana Weber) – 41-42/35-36/sp
Pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja (Nataša
Belopavlovič) – 43/20/vo
Povračila stroškov udeležencev izobraževanja odraslih –
43/III-IV/erar

Izrael
Neznosna lahkost ubijanja (Nenad Mrdaković) – 18/18-19/č

izvedenci
Otroci v kolesju institucij (Matic Munc) – 13/9-10/č
Izvedenci: pri sedemdesetih ob licenco? (Evelin Pristavec Tratar)
– 20/8–10/č
Povečanje tožbenega zahtevka –32/II–III/pod
Geodetska uprava s parcelacijami razlaščala zasebna zemljišča
(Božidar Demšar) – 45/12–14/č
Predujem za izvedensko mnenje – 48/II-III/pod

izvršba
Zloraba izvršbe z izterjavo izmišljenih terjatev (Irena Polak
Remškar) – 1/6-7/č
Objektivna in subjektivna identiteta predloga za izvršbo –
1/II–III/pod
Zbiranje EMŠO in/ali davčnih številk »na zalogo« (Tina Kraigher)
– 5/23/vo
ZIZ-H (Živa Cotič) – 5/32/por
Nove spremembe izvršbe in možnosti zlorabe sistema (Nina
Jelenčić) – 10/10–12/č
ZIZ-I (Irena Vovk) – 10/32/por
Čezmejna izvršba v EU (Jasna Murgel) – 12/30-31/prik
Prekinitev izvršilnega postopka za izterjavo nadomestila
preživnine – uvedba osebnega stečaja zoper preživninskega
zavezanca – 19/18-19/sp
ZIZ-H med ZIZ-G in ZIZ-I (Maja Lajevec) – 20/II–VIII/pril
Fotografiranje stanovanja s strani izvršitelja – 26/24/mo
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev
in izvršiteljev v upravnem postopku? (Polonca Kovač) –
27/3–8/č
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev
in izvršiteljev v upravnem postopku? (Polonca Kovač) –
27/3–8/č
Nepremičnina, nevpisana v zemljiško knjigo – skupna lastnina
zakoncev – dobrovernost zastavnega upnika –
30-31/25–27/sp
Upravna izplačilna prepoved po ZIZ – nekatera vprašanja iz
prakse (Dida Volk) – 34/14–17/č
Pravna problematika izpodbijanja skupščinskih sklepov zaradi
izključitve prednostne pravice (Špela Mesesnel) –
35/II–VII/pril
Nekaj dodatnih misli o upravni izplačilni prepovedi (Igor
Vuksanović) – 36/11–13/odm
Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v
izvršbi (Janč Ljubimski) – 41-42/6–10/č
Začasna odredba kot hud poseg v pravni položaj dolžnika –
44/III/erar
Rubež materialnih stroškov – sprenevedanje ali neustrezna
zakonska ureditev (Sebastjan Kerčmar) – 45/10-11/č
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Izbrani vidiki delovanja inšpektorata v izvršbi s študijo primera
prosto po Kafki (Polonca Kovač) – 47/II–VIII/pril

izvršilni postopek
glej izvršba

J
javna naročila
Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih
naročil (Maja Potočnik in Julij Karin) – 9/9–11/č
Nova agencija (Irena Vovk) – 9/32/por
Stavbna pravica kot način financiranja v občinah (Janez Tekavc)
– 12/II–VI/pril
Reševalna služba – javno naročilo storitev ali koncesija storitev?
(Petra Ferk) – 12/25-26/sp
Plačila podizvajalcem (Irena Vovk) – 13/32/por
Popolna ponudba – vstopnica za uspešno konkuriranje pri
javnem naročilu (Tanja Bratina) – 14/II–VIII/pril
Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v
postopkih oddaje javnih naročil po novem (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 19/10-11/č
Odprite si vrata do javnih naročil prek strokovnega dialoga
(Tanja Bratina) – 22/16–18/č
Razmejitev med javnimi naročili storitev in koncesijami storitev
(Marko Zupanc) – 22/II–VIII/pril
Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju
(Boštjan Grešak in Mateja Dren) – 24-25/16-17/č
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev
in izvršiteljev v upravnem postopku? (Polonca Kovač) –
27/3–8/č
Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C (Mateja Dren in Boštjan
Grešak) – 27/8-9/č
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem (Mateja
Dren in Boštjan Grešak) – 28-29/13-14/č
Izpodbijanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem (Boštjan
Grešak) – 28-29/23/vo
Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 30-31/16–18/č
Stroški postopka po novem Zakonu o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Aleksij Mužina) – 32/15-16/č
Vpogled v ponudbe na podlagi ZJN-2C v praksi (Aleš Šifrer in
Špela Žaže) – 33/17–19/č
Zakon o javnem naročanju (Boštjan Ferk) – ZJN-2 –
37/30-31/prik
Za učinkovitejša pravila o javnem naročanju (Zoran Skubic) –
41-42/25/por
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN) (Matjaž Verbič) – 48/30-31/prik

javna podjetja
Izplačila članom skupščine javnega podjetja (Luigi Varanelli) –
9/21-22/vo
Državne in občinske gospodarske družbe (Aleš Ferčič) –
11/16–18/č
Zahteva komunalnega podjetja o lokaciji bivališča osebe –
11/35/mo
Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti (Petra Ferk) – 21/12-13/č
Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega
delovanja javnih podjetij – 21/I-II/pod
Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja
(Gregor Černeka) – 36/15-16/č

javna uprava
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glej tudi šolstvo in zdravstvo
Izpodbijanje odločb v delovnem sporu (Aleksandra Hočevar
Vinski) – 5/20/č
Dr. Janez Šmidovnik – devetdesetletnik – 14/29/zap
Nezvestoba javnemu poklicu (Miro Cerar) – 15-16/3/uv
Reforma za konkurenco? (Aleksandra Mitić) – 15-16/14-15/č
Financiranje političnih strank po novem (Vida Kokalj) – 17/6–8/č
Pogodba o zaposlitvi kot priloga na javni razpis – 17/25/mo
Interna evidenca USB-ključev kot osebni podatki – 21/22/mo

Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpravnine – javni
uslužbenci – 24-25/25-26/sp
Kaj sploh imamo od standardov kakovosti v državni upravi
(Vinko Skale) – 34/10–12/č
Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju (Rajko
Pirnat) – 35/3/uv
Pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja (Nataša
Belopavlovič) – 43/20/vo
Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize
(Mirko Pečarič) – 44/6–8/č
Razlikovanje med delavci in javnimi uslužbenci glede
poskusnega dela (Mateja Kosirnik) – 47/15–17/č
Izbrani vidiki delovanja inšpektorata v izvršbi s študijo primera
prosto po Kafki (Polonca Kovač) – 47/II–VIII/pril
Pravica do odpravnine – 48/19/sp
Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu
– učinkovanje odpovedi – 48/21-22/sp
Zaposlovanje tujcev v javni upravi (Mateja Kosirnik) –
49-50/20-21/č

javne finance
Pojmovnik javnih financ (Andrej Grah Whatmough) – 1/30/prik

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Javno službo v visokem šolstvu bi moral urejati zakon –
18/22/sp
Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti (Rajko Pirnat) –
21/3/uv
Seznam dolžnikov za nadzorni svet javnega podjetja –
30-31/29/mo
Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja
(Gregor Černeka) – 36/15-16/č
Evropski urad za izbor osebja – kraj za začetek evropske
kariere tudi za pravnike (Urška Gorenc Ule) – 43/29-30/por

javni red
Udeležba otrok na nočnem koncertu – 11/37/mo
Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom (Zoran
Skubic) – 47/24/sp

javni shodi
Demonstracije na letališčih in železniških postajah dovoljene
(Maja Smrkolj) – 8/28-29/sp
Italija ni odgovorna za smrt demonstranta (Nana Weber) –
20/23/sp
Javna zbiranja in društva (Irena Vovk) – 23/32/por
Razpustitev skvoterske organizacije čezmeren ukrep? (Andreja
Tratnik) – 45/23/sp
Obrazec za personalizacijo – nogometna tekma – 48/21/mo

javni uslužbenci
glej javna uprava

javno dobro
Odgovornost države za padajoče kamenje (Damjan Možina) –
2/6–9/č

javno-zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(Janja Hojnik in Petra Ferk) – 11/14–16/č
Stavbna pravica kot način financiranja v občinah (Janez Tekavc)
– 12/II–VI/pril
Alternativni viri financiranja javne infrastrukture (Petra Ferk in
Boštjan Ferk) – 18/II–VIII/pril
Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na
področju varstva okolja (Adrijana Viler Kovačič) –
21/II–VI/pril

jezik
glej tudi retorika
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Rabiti in potrebovati (Nataša Hribar) – 1/31/č
Amicus certus in re incerta cernitur (Janez Kranjc) – 1/32/č
Variantnost predlogov: z/s in k/h (Nataša Hribar) – 2/31/č
Slovenian Law Review (Janez Kranjc) – 3/30-31/prik
Bora niso obravnavali kot nujni primer/nujnega primera (Nataša
Hribar) – 3/31/č
Bene facta male locata male facta arbitror (Janez Kranjc) –
3/32/č
Spletni smerokaz: Platforma za jezikovne storitve EU (Irena Vovk)
– 3/38/prik
Navezovalni tožilnik (Nataša Hribar) – 4/31/č
Brskate po Googlu ali googlu? Ste na Facebooku ali
facebooku? (Nataša Hribar) – 5/31/č
Speciosius aliquanto iniuriae beneficiis uincuntur quam mutui
odii pertinacia pensantur (Janez Kranjc) – 5/32/č
Objava razpisa zgolj v treh uradnih jezikih (Katarina Vatovec) –
6-7/33-34/sp
Noben ali nobeden, neki ali nekateri? (Nataša Hribar) –
6-7/39/č
Delovni/delavni pogoji/razmere (Nataša Hribar) – 8/31/č
Quem nemo ferro poterit superare nec auro (Janez Kranjc) –
8/32/č
Zaobjeti, zaobjemati in vzdolž (Nataša Hribar) – 9/31/č
Ponavljajoča ali ponavljajoča se kršitev? (Nataša Hribar) –
10/31/č
Zaposlitve slovenskih pravnikov na Sodišču EU in njegova
jezikovna ureditev (Silva Horvat) – 11/26-27/č
Drugo slovensko predhodno vprašanje in pravna misel (Damjan
Kukovec) – 11/28–30/č
O legendah, pričah, barabah in še čem (Nataša Hribar) –
11/51/č
Očitna pisna pomota sodišča – 12/II-III/pod
Geigerjev števec (Nataša Hribar) – 12/31/č
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere (Janez Kranjc) – 12/32/č
Milisiverti in žarki beta (Nataša Hribar) – 13/32/č
ADP ali Saintgermainska pogodba? (Mirjam Škrk) – 14/3/uv
O vejici (Nataša Hribar) – 14/31/č
Veritatis simplex oratio est (Janez Kranjc) – 14/32/č
Še o vejici (Nataša Hribar) – 15-16/40/č
Z obrobja postave: Snemanje glavne obravnave in kaos
informacij (Tomaž Pavčnik) – 15-16/41/č
Imate dva priimka? (Nataša Hribar) – 17/31/č
Servis imperare moderate laus est (Janez Kranjc) – 17/32/č
Še o priimkih in svojilnih pridevnikih (Nataša Hribar) – 18/32/č
Nestavčna priredja in podredja (Nataša Hribar) – 19/31/č
Virtute gubernante rem publicam, quid potest esse praeclarium?
(Janez Kranjc) – 19/32/č
Deljenje besed (Nataša Hribar) – 20/32/č
Sklanjanje nekaterih tujih priimkov (Nataša Hribar) – 21/31/č
Mendacium neque dicebat neque pati poterat (Janez Kranjc) –
21/32/č
Pisanje skupaj in narazen (Nataša Hribar) – 22/32/č
O spolu kratičnih poimenovanj (Nataša Hribar) – 23/31/č
Carpent tua poma nepotes (Janez Kranjc) – 23/32/č
Argument a fortiori kot stopnjevana analogija in njegove
praktične posledice (Marko Novak) – 24-25/22–24/č
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji (avtor uvoda
Franci Gerbec)– 24-25/II–VI/pril
Moška imena na -e (Nataša Hribar) – 24-25/40/č
K vladnemu osnutku Zveznega zakona o spremembah Zakona o
narodnih skupnostih – 26/20–22/č
200 let ODZ (6) (Katja Škrubej) – 26/29/zap
Večjedrni osebek in število glagola v povedku (Nataša Hribar) –
26/31/č
Plus enim mali pravitas voluntatis adfert quam fortuna cuiquam
boni (Janez Kranjc) – 26/32/č
Ste gledali Pirate s Karibov? (Nataša Hribar) – 27/32/č
S ali Š? (Nataša Hribar) – 28-29/39/č
Fatis agimur: cedite fatis (Janez Kranjc) – 28-29/40/č
Grafikoni, tabele, preglednice (Nataša Hribar) – 30-31/40/č
Jezikovna šola Berlitz – Berlitzeva ali Berličeva? (Nataša Hribar)
– 32/31/č
Utilitatis causa amicitia est quaesita (Janez Kranjc) – 32/32/č
Osebna imena (Nataša Hribar) – 33/32/č
Iz pravNega kotička (Igor Karlovšek) – 34/30-31/prik
Retro, eko, bio in tako naprej (Nataša Hribar) – 34/31/č
Aut tace aut loquere meliora silentio (Janez Kranjc) – 34/32/č
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Še enkrat o glavnih in vrstilnih števnikih (Nataša Hribar) –
35/32/č
Latinska poimenovanja (Nataša Hribar) – 36/31/č
Homo et pudens et constans et gravis (Janez Kranjc) – 36/32/č
Oh, ta dvojina … (Nataša Hribar) – 37/32/č
Sklanjanje imen v uradnem pisanju (Nataša Hribar) – 38/31/č
Optima hereditas a patribus traditur liberis gloria virtutis
rerumque gestarum (Janez Kranjc) – 38/32/č
Igrate sudoku? (Nataša Hribar) – 39-40/36/č
Uporaba jezikovnih priročnikov: Slovenski pravopis (Nataša
Hribar) – Slovar (2001) – 41-42/39/č
Honestum laedis, cum pro indigno intervenis (Janez Kranjc) –
41-42/40/č
Kvalifikatorji v Slovarju SP (Nataša Hribar) – 43/32/č
Slovenska pravna terminologija (Stanislav Fortuna) – 44/30/prik
Kvalifikatorji v Slovarju SP in primerjava s SSKJ (Nataša Hribar)
– 44/31/č
Quod nimium est fugito, paruo gaudere memento: Tuta mage
est puppis, modico quae flumine fertur (Janez Kranjc) –
44/31/č
Kako uporabljati SSKJ Nataša Hribar) – 45/32/č
Ali je pravilno »kaša« ali »kasha«? (Zoran Skubic) – 46/23/sp
Kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v SSKJ (Nataša Hribar)
– 46/31/č
Ego esse miserum credo, cui placet nemo (Janez Kranjc) –
46/32/č
Besedilni korpusi (Nataša Hribar) – 47/32/č
Uporaba korpusa FidaPLUS (Nataša Hribar) – 48/31/č
Omnium societatum nulla est gravior, nulla carior quam ea,
quae cum re publica est uni cuique nostrum (Janez Kranjc)
– 48/32/č
Kako administrativne ovire vplivajo na izvajanje brezplačne
pravne pomoči? (Jasna Hojnik) – 49-50/19-20/č
Raziskovalni eksperiment – poziv k sodelovanju! (Ciril Keršmanc)
– 49-50/36-37/zap
Uporaba korpusa FidaPLUS – statistika (Nataša Hribar) –
49-50/40/č

Južna Afrika
Je Oscar Pistorius res »Blade Runner«? (Vesna Bergant
Rakočević) – 33/16-17/č

K
kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo
glej tudi mobing
Forenzična bolnišnica – medicinski ukrep v sistemu kazenskih
sankcij (Sabina Zgaga) – 1/29-30/prik
Kaznivo dejanje izsiljevanja – izterjava dolga – 2/22-23/sp
Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B (Hinko Jenull) –
4/8–10/č
Inovativnost v kaznovanju (Aleš Završnik) – 5/II–VIII/pril
Neprištevni storilci protipravnih dejanj po noveli KZ-1B (Barbara
Nerat) – 8/7–9/č
Problem malomarnega sostorilstva (Matjaž Ambrož) – 9/18-19/č
Izredna odpoved delovnega razmerja – kršitev z znaki kaznivega
dejanja – 11/38/sp
Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika
motornega vozila (Barbara Kranjc) – 17/16–18/č
Razlikovanje med državnimi in civilnimi letali v okviru
teritorialnega načela (Sabina Zgaga) – 18/17-18/č
V znamenju sprememb ZP-1G (Vid Bele) – 19/27-28/por
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let – pojem druge
osebe po tretjem odstavku 183. člena KZ – 20/20–22/sp
Odmera enotne kazni (Boštjan Polegek) – 23/II-VI/pril
Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč? (Matjaž Ambrož)
– 26/18-19/č
Kaznivo dejanje opravljanja – 26/23/sp
Za večjo varnost (Irena Vovk) – 26/32/por
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K
Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona – 27/20/sp
Kaznivo dejanje nasilja v družini – 27/22-23/sp
Partis.si po poti The Pirate Bay in predlog sprememb KZ-1
(Dominik Kuzma) – 28-29/15-16/č
Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe (Hinko
Jenull) – 30-31/6–9/č
Tri leta potem (Matjaž Ambrož) – 32/3/uv
Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava (Miha Trampuž) –
32/6–9/č
Izredna omilitev kazni: odprava ali prenova? (Boštjan Polegek) –
34/17-18/č
Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti
boja proti gospodarskemu kriminalu (Liljana Selinšek) –
38/6-7/č
Obvezen odvzem prevoznih sredstev – 41-42/28/sp
KZ-1B (Irena Vovk) – 41-42/40/por
Nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalni elementi – res
iudicata – 44/22-23/sp
Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek interneta
po novem (Sabina Zgaga) – 46/11-12/č
Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski
kazenski zakonodaji (Andrej Ferlinc) – 46/II–V/pril
Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega
dejanja (Ljubo Bavcon) – 46/V–VIII/pril
Še o kritični obravnavi nove pravne ureditve krivde (Ministrstvo
za pravosodje) – 47/17/odm
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 48/20-21/sp

kazensko pravo
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glej tudi kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo,
kaznovalno pravo, kriminologija, mednarodno kazensko
pravo in Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Forenzična bolnišnica – medicinski ukrep v sistemu kazenskih
sankcij (Sabina Zgaga) – 1/29-30/prik
Kazensko pravo v globalnem svetu (Matjaž Ambrož) –
2/28-29/por
Hospitacija v Nemčiji (Helena Vidic Bizjak) – 3/28/por
Kazenskopravni vidik varstva integritete informacijskega sistema
in podatkov v Sloveniji (Zoran Cunk) – 8/II–VIII/pril
Ukradeni dokazi (Janko Marinko) – 10/6–9/č
Pogojni odpust pod drobnogledom (Nana Weber) – 13/7–9/č
Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo (Andrej Ferlinc) –
15-16/6–9/č
Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v
neskladju z ustavo (Maja Smrkolj) – 15-16/29/sp
Pomoč žrtvam nasilja v družini (Živa Cotič) – 18/31/por
Pridobivanje, uporaba in ureditev podatkov (Sabina Zgaga) –
19/29/por
Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni – grob
poseg v temeljne pravice (Maja Smrkolj) – 20/24/sp
Ad hoc: Sramotilni špalir (Vesna Bergant Rakočević) – 22/33/č
Sprememba sodbe sodišča prve stopnje – drugačna presoja
ugotovljenih dejstev na seji pritožbenega senata –
26/23–25/sp
Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v
postmodernem kontekstu (Ciril Keršmanc) – 26/28-29/prik
Odvzem premoženja nezakonitega izvora (Andreja Lang) –
28-29/6–8/č
Paradoksi: Vigilantizem (Aleš Završnik) – 30-31/41/č
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – obid kavtel
poštenega postopka? (Anže Erbežnik) – 32/10–12/č
Dobrodošlica enoti za forenzično psihiatrijo (Barbara Nerat) –
34/3/uv
In flagranti: Pirati (Hinko Jenull) – 34/33/č
Obvezna prepoved približevanja žrtvi nasilja v skladu s pravom
EU (Katarina Vatovec) – 36/25-26/sp
Korupcija v kazenski in protikorupcijski zakonodaji (Liljana
Selinšek) – 37/II–VII/pril
Katere človekove pravice so vredne več (Alenka Križnik) –
38/17-18/č
Spremembe kazenske zakonodaje (Andreja Tratnik) –
41-42/22-23/por
Paradoksi: Nevropravo (Aleš Završnik) – 43/33/č
Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice (Andreja
Tratnik) – 44/27/sp
Relativnost načela zakonitosti v kazenskem pravu (Aleš
Velkaverh) – 44/29/sp
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V ospredju novosti kazenske zakonodaje (Andreja Tratnik) –
45/29/por
Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega
dejanja (Ljubo Bavcon) – 46/V–VIII/pril
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – stek izvršitvenih
dejanj – 47/19/sp
Nerazkrita identiteta domnevnih kršiteljev – pripadnikov posebne
policijske enote (Andreja Tratnik) – 47/22-23/sp
Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s
pravom EU? (Katarina Vatovec) – 48/24/sp
Etika pri pravnem odločanju (Dragan Petrovec) – 49-50/15-16/č

kazensko procesno pravo
Stroški kazenskega postopka (Blaž Kovačič Mlinar) – 3/19/vo
(Ne)racionalizacija procesnega vodenja kazenskih postopkov
(Barbara Nerat) – 4/29/zap
Glavna obravnava v kazenskem postopku (Andreja Tratnik) –
6-7/37-38/prik
Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti (Matej
Avbelj) – 11/7-8/č
Z iskrenim priznanjem do nižje kazni (Alenka Mordej) –
11/47-48/sp
Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije –
15-16/23/sp
Pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi – opravičilo izostanka –
17/26/sp
Predlog ZKP-K (Irena Vovk) – 22/32/por
(Ne)upravičenost zadržkov pri ustanavljanju skupnih preiskovalnih
skupin (Nina Židanik) – 24-25/13-14/č
Posredovanje podatkov s strani operaterjev – 24-25/29/mo
Zadeva Hypo (Alenka Mordej) – 24-25/36/sp
Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne
meje, v kazenskem postopku (Primož Gorkič) –
30-31/9–11/č
Uporaba dokazov, pridobljenih pri carinskem nadzoru, v
kazenskem postopku – 30-31/24/sp
Adhezijski postopek – premoženjskopravni zahtevek
oškodovanca – 30-31/27/sp
Uporaba uradnih zaznamkov, izločenih iz kazenskega spisa, v
pravdi – 30-31/27–29/sp
(Problematično) skrajševanje kazenskih postopkov in nekatere
druge predlagane spremembe v noveli ZKP-K (Andreja
Tratnik) – 30-31/II–VIII/pril
Povečanje tožbenega zahtevka –32/II–III/pod
Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja
(Nana Weber) – 33/28/sp
Mednarodnopravno sodelovanje v kazenskih zadevah –
podhranjeno področje (Anže Erbežnik) – 36/16–18/č
Ima tudi državni tožilec kaj od 22. člena Ustave? (Jaka Pengov)
– 36/19-20/č
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – postopek za
prevzem izvršitve kazni po sodbi tujega sodišča –
36/22–24/sp
Ureditev poravnavanja v ZDT-1 (Jožef Kovač) – 43/12-13/č
Nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalni elementi – res
iudicata – 44/22-23/sp
Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi (Nuša Kavšek in Vid
Bele) – 44/II–VIII/pril
Pravica do pravnega sredstva – pravni pouk – 46/20-21/sp
Načelo neposrednosti – izrek in obrazložitev sodbe –
47/19–21/sp
Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1 (Evelin Pristavec Tratar) –
48/13-14/odm
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
(Luka Vavken) – 48/II–IV/pril
Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP (Nuša Kavšek in Vid Bele)
– 48/V–VII/pril
Prebiranje obtožbe odhaja v zgodovino (Zvonko Fišer) –
49-50/6–8/č
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – odločbe v zvezi z
izvrševanjem kazenske sankcije – 49-50/25/sp

kaznovalno pravo
glej tudi globe in smrtna kazen
Sporne kazenske točke v cestnem prometu (Vid Jakulin) –
5/19-20/č
Inovativnost v kaznovanju (Aleš Završnik) – 5/II–VIII/pril
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Postopek za izdajo kaznovalnega naloga – kazenske sankcije –
8/22-23/sp
Ne bis in idem – postopek o prekršku – 9/22–24/sp
Pogojni odpust pod drobnogledom (Nana Weber) – 13/7–9/č
Pasivno kajenje v zaporu (Andreja Tratnik) – 13/29/sp
Zakon o prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G (Maja
Pruša) – 18/30-31/prik
V znamenju sprememb ZP-1G (Vid Bele) – 19/27-28/por
Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve
nezakonitih priseljencev (Maja Smrkolj) – 21/26-27/sp
Obet ali iluzija prometne varnosti (Dragan Petrovec) – 22/3/uv
Alternativni način izvršitve globe – 22/20/sp
Vinjete, in ne kazenske točke (Andreja Tratnik) – 22/27/por
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja – odgovornost
odgovorne osebe – 23/20-21/sp
Ni milosti za tajkune (Andreja Tratnik) – 23/22-23/sp
Odmera enotne kazni (Boštjan Polegek) – 23/II-VI/pril
Ali za izdajo plačilnega naloga v hitrem prekrškovnem postopku
ne veljajo nobeni roki!? (Slobodan Rakočević) – 26/10-11/č
Še o varnostnem ukrepu zadržanja po preteku kazni (Maja
Smrkolj) – 26/27-28/sp
Za večjo varnost (Irena Vovk) – 26/32/por
Nadzorni mehanizmi in kazenske določbe proti novim drogam
(Peter Skerbiš) – 27/18-19/č
Obrazložitev predloga za podaljšanje pripora – 27/21-22/sp
Varnost cestnega prometa (Matjaž Ambrož) – 27/30-31/prik
Odvzem premoženja (Irena Vovk) – 27/32/por
In flagranti: Vsi, samo mi ne (Hinko Jenull) – 27/33/č
Odvzem premoženja nezakonitega izvora (Andreja Lang) –
28-29/6–8/č
(Problematično) skrajševanje kazenskih postopkov in nekatere
druge predlagane spremembe v noveli ZKP-K (Andreja
Tratnik) – 30-31/II–VIII/pril
Odločba o prekršku – odvzem predmetov – pravica do
pravnega sredstva – 32/24/sp
Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov
med zdravstvenim pregledom zapornika (Andreja Tratnik) –
32/27/sp
Neupravičena omejitev stikov obsojenk z zunanjim svetom –
33/24-25/mo
Izredna omilitev kazni: odprava ali prenova? (Boštjan Polegek) –
34/17-18/č
Stroški postopka o prekršku – izdatki za hrambo odvzetega
predmeta – 34/24-25/sp
Prekršek zaradi posega v osebnostne pravice – nadaljevani
prekršek – 34/25-26/sp
Zamuda pri predčasnem prestajanju kazni zapora zaradi napake
sodišča – 34/27/mo
Slovenija, zbudi se! (Damijan Florjančič) – 35/28-29/por
Inšpekcije med upravnim ukrepanjem in prekrškovnimi
sankcijami (Polonca Kovač) – 36/6–9/č
ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer?
(Suzana Gril) – 36/II–VIII/pril
Drobitev predpisov ali njihova simbiotična združitev? (Marko
Pavliha) – 37/19/odm
Spremenjene okoliščine in izbris kazenskih točk – 38/III/pod
Ponižujoča sedemdnevna osamitev golega zapornika (Andreja
Tratnik) – 38/27/sp
Različni pristopi prekrškovnih reform (Petra Čas in Nuša Orel) –
38/29-30/por
Osnove prekrškovnega prava (Maja Tratnik) – 38/30-31/prik
Ustna obravnava v postopku o prekršku: pravica kršitelja ali (še
vedno) diskrecija sodišča? (Zoran Skubic) – 39-40/31-32/sp
Pravica otrok do spolne vzgoje (Nana Weber) – 41-42/35-36/sp
Posredovanje EMŠO odgovorne osebe pravne osebe –
43/20/mo
Kritika in kritičnost slovenskega zaporskega sistema (Zoran
Skubic) – 43/27-28/sp
Vročanje sodnih pisanj – osebna vročitev – odklonitev sprejema
pisanja – 45/19/sp
Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma na pot (Damjan Korošec) –
47/13-14/č
Načelo neposrednosti – izrek in obrazložitev sodbe –
47/19–21/sp
Težave obsojenca pri pridobitvi dovoljenih osebnih predmetov –
47/20/mo
Etika pri pravnem odločanju (Dragan Petrovec) – 49-50/15-16/č
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Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – odločbe v zvezi z
izvrševanjem kazenske sankcije – 49-50/25/sp

kmetijstvo
V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in
transparentnostjo (Kristina Kotnik Šumah) – 1/15-16/odm
O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč – tretjič (Franci Krivec) – 1/16-18/odm
Novosti na področju dohodnine in davčnega postopka (Andrej
Grah Whatmough) – 2/12-14/č
S spremembami ZDoh-2 do pravičnejše davčne obravnave
dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – 3/I–III/pod
Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU (Janja
Hojnik in Ana Vlahek) – 10/12–14/č
Drugo slovensko predhodno vprašanje in pravna misel (Damjan
Kukovec) – 11/28–30/č
(Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti (Andrej
Hafner) – 12/VII-VIII/pril
Trenutek sklenitve pogodbe v prometu s kmetijskimi zemljišči
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/7–9/č
E. coli – povzročiteljica nove gospodarske krize v EU (Janja
Hojnik) – 23/12-13/č
Kdaj se šteje, da kmet prepreči pregled na kraju samem v
odločanju o finančni pomoči (Ines Grah) – 24-25/33-34/sp
Epilog prve tožbe Slovenije proti Komisiji (Ines Grah) –
28-29/30/sp
Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih
subvencij – 35/III-IV/erar
Še o agrarnih skupnostih: pomanjkljivosti predloga novele
ZPVAS-F (Andrej Hafner) – 36/13–15/č
Pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila – 37/I-II/erar
Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 –
37/III-IV/erar
Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – 37/IV/erar
Novogradnja na kmetijskem zemljišču – 39-40/24/sp
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
ali pravne dileme 3.g člena ZKZ (Andrej Hafner) –
43/10–12/č

knjige
glej literatura

Komisija za preprečevanje korupcije
Načrt integritete v lokalni samoupravi (Petra Pozderec) –
33/14-15/č
Spletni smerokaz: Spremljanje izdatkov javnih institucij (Irena
Vovk) – 33/38/prik

koncesije
(R)evolucija zdravstvenega sistema (Mateja Radej Bizjak in
Valentina Prevolnik Rupel) – 6-7/19–21/č
Javna objava osebnih podatkov po ZIntPK (Rosana Lemut Strle)
– 8/19/vo
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(Janja Hojnik in Petra Ferk) – 11/14–16/č
Prenehanje delovnega razmerja zaradi spremembe delodajalca
– prenos podjetja – prenehanje koncesijske pogodbe –
12/23–25/sp
Reševalna služba – javno naročilo storitev ali koncesija storitev?
(Petra Ferk) – 12/25-26/sp
Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti (Rajko Pirnat) –
21/3/uv
Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti (Petra Ferk) – 21/12-13/č
Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na
področju varstva okolja (Adrijana Viler Kovačič) –
21/II–VI/pril
Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega
delovanja javnih podjetij – 21/I-II/pod
Razmejitev med javnimi naročili storitev in koncesijami storitev
(Marko Zupanc) – 22/II–VIII/pril
Ureditev lobiranja civilne družbe ni več omejujoča (Blaž Kovač)
– 24-25/14-15/č
Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe (Aleš Galič) –
41-42/11–13/č
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konkurenčno pravo
Novosti konkurence (Natali Gak) – 1/32/por
Omejitve internetnih prodaj v vertikalnih sporazumih –
konkurenčnopravni vidiki (Martina Repas) – 11/21–23/č
Reforma za konkurenco? (Aleksandra Mitić) – 15-16/14-15/č
Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče (Mile Dolenc) –
19/6-7/č
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja – odgovornost
odgovorne osebe – 23/20-21/sp
Konkurenčno pravo – aktualna problematika in novosti (Irena
Vovk) – 43/16/por

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije in lobiranje
Koliko časa še? (Hinko Jenull) – 5/3/uv
In odjeknilo je (Miloš Zarić) – 5/28-29/zap
Spomladanski znanilci (proti)korupcije (Bećir Kečanović) –
13/3/uv
KPK v iskanju identitee (Natali Gak) – 14/32/por
Spletni smerokaz: Integriteta (Irena Vovk) – 15-16/46/prik
Financiranje političnih strank po novem (Vida Kokalj) – 17/6–8/č
Prepoved članstva in dejavnosti – 27/21/sp
Določitev prepovedi poklicnemu županu – 27/21/sp
Slovenija je lepa in bogata država (Bojan Dobovšek) – 36/3/uv
Korupcija v kazenski in protikorupcijski zakonodaji (Liljana
Selinšek) – 37/II–VII/pril
Zaupanje je dobro, nadzor je še boljši (Andreja Tratnik) –
47/29-30/por
Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb
(Irena Tomažin) – 49-50/35-36/por

Kosovo
Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo (Ana Kastelec in
Vasilka Sancin) – 15-16/II–VII/pril

kredit

Nedopustni poseg v lastninsko pravico zaradi kategorizacije
občinskih cest – 30-31/24/sp
Singularno pravno nasledstvo – vrnitev zasežene stvari – pravni
interes za vmesni ugotovitveni zahtevek – 30-31/29-30/sp
Omejitev lastninske pravice s predkupno pravico (Aleš
Velkaverh) – 35/27/sp
Še o agrarnih skupnostih: pomanjkljivosti predloga novele
ZPVAS-F (Andrej Hafner) – 36/13–15/č
Pravica do zasebne lastnine – 39-40/24/sp
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu
lastninske pravice (Nina Scortegagna Kavčnik in Nina Vovk)
– 39-40/II–XII/pril
Obvezen odvzem prevoznih sredstev – 41-42/28/sp
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL (Urška
Klakočar Zupančič) – 43/II–VIII/pril
Razpustitev skvoterske organizacije čezmeren ukrep? (Andreja
Tratnik) – 45/23/sp
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
(Luka Vavken) – 48/II–IV/pril
Učinek pravnomočnosti in konkurenca lastninskih pravic (Aleš
Velkaverh) – 48/27/sp

latinščina
glej jezik

leposlovje
Malnerič (Matjaž Ambrož) – 3/29/zap
Living in the End Times (Aleš Završnik) – 5/29/prik
Pot preobrazbe (Kam z listjem?) (Matjaž Ambrož) – 6-7/36/zap
Točke zvestobe (Matjaž Ambrož) – 11/49/zap
Z obrobja postave: Čistost, enostavnost (Tomaž Pavčnik) –
21/33/č
Politični analitik (Matjaž Ambrož) – 28-29/36/zap
Šport in šah (Matjaž Ambrož) – 30-31/38/zap
Pasti evolucije (Matjaž Ambrož) – 33/29/zap
Paradoksi: Generacija spreobrnjencev (Aleš Završnik) – 36/33/č
Med Olimpom in Hadom (Matjaž Ambrož) – 39-40/35/prik

glej posojila

letni dopust
kriminologija
Inovativnost v kaznovanju (Aleš Završnik) – 5/II–VIII/pril
Kriminaliteta in tehnologija (Katarina Krapež) – 13/31/prik
Paradoksi: Vigilantizem (Aleš Završnik) – 30-31/41/č
Perspektive kriminologije v času brez perspektive (Andreja
Tratnik) – 36/29/por

kultura
Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1 – 22/I-II/erar
Spletni smerokaz: Google Art Project (Irena Vovk) –
30-31/46/prik
Z obrobja postave: Pristnost (Tomaž Pavčnik) – 33/33/č
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po
spremembi ZDDV-1 – 35/I-II/erar
Napačen pravni pouk – pravočasnost pritožbe – 38/22–24/sp
Pravica do odpravnine – 48/19/sp

kulturna dediščina
Nepremična kulturna dediščina (Vera Samardžija) – 6-7/35/por
Hranjenje in prijava arheoloških najdb – 17/20-21/sp
Dolgotrajnost odločanja o pritožbi na drugostopenjskem organu
– 33/25/mo
Z obrobja postave: Pristnost (Tomaž Pavčnik) – 33/33/č

L
lastninska pravica
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glej tudi zemljiška knjiga
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/34/sp
Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v
evropskem pravnem prostoru (Renato Vrenčur –
11/50-51/prik
(Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti (Andrej
Hafner) – 12/VII-VIII/pril

Odškodnina ali nadomestilo za neizrabljen letni dopust (Tanja
Pirnat) – 6-7/21-22/č
Izraba letnega dopusta staršev šoloobveznih otrok (Brigita
Rajšter Vranović) – 24-25/24-25/vo
Odmera letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 33/19/vo
Kaj zajema nadomestilo plače, do katere je upravičen pilot med
letnim dopustom (Katarina Vatovec) – 38/25/sp
Prenehanje delovnega razmerja in izraba letnega dopusta
(Brigita Rajšter Vranović) – 41-42/27/vo
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega
in pravico do dopusta ter regresa (Nataša Belopavlovič) –
45/18/vo
Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega
dopusta (Katarina Vatovec) – 46/24/sp

Libija
Gadafi iskan pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (Miša
Zgonec - Rožej) – 28-29/21-22/č

literatura
glej tudi doktorati
za seznam knjig domačih avtorjev glej str. 50, za seznam knjig
tujih avtorjev glej str. 48
Pojmovnik javnih financ (Andrej Grah Whatmough) – 1/30/prik
50. številka revije Odvetnik (Bojan Kukec) – 2/29/prik
Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije (Meta Ahtik) –
2/30-31/prik
Slovenian Law Review (Janez Kranjc) – 3/30-31/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2010 (Gregor Dugar) –
4/30-31/prik
Living in the End Times (Aleš Završnik) – 5/29/prik
Rimsko pravo (Aljoša Dežman) – 5/30-31/prik
Glavna obravnava v kazenskem postopku (Andreja Tratnik) –
6-7/37-38/prik
Zakonodajni referendum (Albin Igličar) – 6-7/38-39/prik
Pravni letopis 2010 (Neža Pogorelčnik) – 8/30-31/prik
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Prosti pretok blaga (Ana Vlahek) – 9/30-31/prik
Nismo rojeni le zase: beležke učenca duhovnosti (Janez Kranjc)
– 10/30-31/prik
Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v
evropskem pravnem prostoru (Renato Vrenčur –
11/50-51/prik
Čezmejna izvršba v EU (Jasna Murgel) – 12/30-31/prik
Kriminaliteta in tehnologija (Katarina Krapež) – 13/31/prik
Zakon o sodnih taksah, Zakon o odvetniški tarifi in Notarska
tarifa z uvodnimi pojasnili (Jernej Podlipnik) – 14/30-31/prik
Animus donandi (Matjaž Ambrož) – 15-16/37/zap
Lokalni zločinci – univerzalni zločini (Natali Gak) –
15-16/38-39/prik
Pravo družb in poslovno pravo (Andrej Grah Whatmough) –
17/30-31/prik
Zakon o prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G (Maja
Pruša) – 18/30-31/prik
Pravo v zgodovini (Dragica Čeč) – 19/30-31/prik
Ustave ni treba spreminjati (Dean Zagorac) – 20/29/por
Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev
(Luka Tičar) – 20/30-31/prik
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Luigi Varanelli)
– 21/30-31/prik
Odzivanje na sistemske kršitve človekovih pravic (Zoran Skubic)
– 22/30-31/prik
Svobodno morje (Marko Pavliha) – 23/30-31/prik
Urejanje prostora na občinski ravni (Adrijana Viler Kovačič) –
24-25/38-39/prik
Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč? (Matjaž Ambrož)
– 26/18-19/č
Uvod v civilno pravo (Andrej Ekart) – 26/30-31/prik
Varnost cestnega prometa (Matjaž Ambrož) – 27/30-31/prik
Uvod v pravo Evropske unije (Matej Accetto) – 28-29/38-39/prik
Prekerno delo migrantov v Evropi (Polona Mozetič) –
30-31/39/prik
Državne pomoči podjetjem (Boštjan Ferk) – 32/30-31/prik
Zakonodajna dejavnost (Dušan Štrus) – 33/30-31/prik
Primerjalno korporacijsko upravljanje (Katarina Zajc) –
33/31/prik
Iz pravNega kotička (Igor Karlovšek) – 34/30-31/prik
Izbrane razprave Ronalda Dworkina (Maja Brkan) –
35/30-31/prik
Ad hoc: Življenje brez pravnikov: osvoboditev ... (Vesna Bergant
Rakočević) – 35/33/č
Pot do (prave) mere prava (Miro Cerar) – 36/30-31/prik
Zakon o javnem naročanju (Boštjan Ferk) – ZJN-2 –
37/30-31/prik
Osnove prekrškovnega prava (Maja Tratnik) – 38/30-31/prik
Spletni smerokaz: Slovenska bibliografija (Irena Vovk) –
38/38/prik
Med Olimpom in Hadom (Matjaž Ambrož) – 39-40/35/prik
Decentralizacija pristojnosti za urejanje notranjega trga EU (Katja
Plauštajner) – 41-42/38-39/prik
ZZK-1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom (Janez Tekavc)
– 43/30-31/prik
Slovenska pravna terminologija (Stanislav Fortuna) – 44/30/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2011 (Neža Pogorelčnik) –
45/30-31/prik
Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri
delu (ZVZD-1) (Grega Strban) – 46/30/prik
Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV
– 47/I-II/erar
O (neuspelih) ustavnih reformah ustavnega sodstva (Matija Žgur)
– 47/28-29/por
Vsebina kolektivne pogodbe (Darja Senčur Peček) –
47/30-31/prik
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN) (Matjaž Verbič) – 48/30-31/prik
Mala šola retorike (Matjaž Ambrož) – 49-50/39/prik

Litva
Nesorazmernost trajnega in nepreklicnega odvzema pasivne
volilne pravice (Katarina Vatovec) – 8/25-26/sp

Lizbonska pogodba
Listina EU o temeljnih pravicah dopušča odobritev pravne
pomoči pravnim osebam (Katarina Vatovec) – 33/27-28/sp

PP kazalo-2011-_OKey.indd 23

lobiranje
Lobiranje in demokracija (Bećir Kečanović) – 1/18-19/čl
Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča (Blaž Kovač) –
3/11–13/odm
Za celovito pravno ureditev lobiranja (Roman Medved) –
14/10-11/č
Ureditev lobiranja civilne družbe ni več omejujoča (Blaž Kovač)
– 24-25/14-15/č

lokalna samouprava
glej tudi občine
Mi to (z)moremo! (Borut Šinkovec) – 2/16–18/č
Strategija – predhodnica zakonodaje o lokalni samoupravi (Albin
Igličar) – 12/11-12/č
Dr. Janez Šmidovnik – devetdesetletnik – 14/29/zap
Sprememba uredbe o evropskem združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS) (Roman Lavtar) – 18/13-14/č
Epilog ankaranske zgodbe (Janez Šmidovnik) – 20/6–8/č
Nerazumevanje za korektno potezo (Matevž Krivic) – 21/9-10/č
Višina povprečnine – 23/18-19/sp
Ustanovi se Občina Ankaran – 23/19/sp
Občine – čas za premislek (Janez Tekavc) – 24-25/8-9/č
Moč in nemoč ustavnega zakona v Sloveniji (Ciril Ribičič) –
26/6–10/č
Prepoved članstva in dejavnosti – 27/21/sp
Določitev prepovedi poklicnemu županu – 27/21/sp
Načrt integritete v lokalni samoupravi (Petra Pozderec) –
33/14-15/č
Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (Miloš Senčur) –
34/8-9/č
Osebni podatki vlagateljev vlog in magnetogram javne seje –
35/22/mo
Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja
(Gregor Černeka) – 36/15-16/č
Nadzorni odbor občine – njen samostojni organ ali zgolj odbor
občinskega sveta? (Miloš Senčur) – 38/13-14/č
Razmejitev pristojnosti med državo in samoupravnimi lokalnimi
skupnostmi – 38/21/sp
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne
so posledice v primeru izvolitve? (Saša Zagorc in Miloš
Senčur) – 41-42/13–15/č
Še o nadzornem odboru občine (Mojca Primožič Kužner in
Martina Radonič) – 44/17-18/odm
Volilni odbori med Ustavo in zakonom (Luka Rejc) – 48/15-16/č
Objava osebnih podatkov občinskih svetnikov na spletni strani
občine – 49-50/27/mo

Lukenda
glej sodstvo

M
Madžarska
Obdavčitev storitev izobraževanja na tečaju za računalniške
sisteme – 13/I/erar
Predlog nove madžarske ustave – vrh ledene gore spornih
reform vladajoče stranke (Maja Smrkolj) – 14/19-20/č

Makedonija
Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo
– 22/IV/erar
Grško nasprotovanje sprejemu Makedonije v članstvo Nata je
kršilo Začasni dogovor med državama (Vasilka Sancin) –
49-50/34-35/sp

Malta
ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?
(Nana Weber) – 46/21/sp
Ognjemeti ostajajo (Andreja Tratnik) – 49-50/33/sp

manjšine
glej tudi Romi
Pravni forum za manjšine (Franci Gerbec) – 8/29/por
ADP ali Saintgermainska pogodba? (Mirjam Škrk) – 14/3/uv
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Za ustrezen položaj slovenske manjšine – 15-16/34/por
Za notifikacijo nasledstva ADP (Živa Cotič) – 21/28/por
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji (avtor uvoda
Franci Gerbec)– 24-25/II–VI/pril
K vladnemu osnutku Zveznega zakona o spremembah Zakona o
narodnih skupnostih – 26/20–22/č

Meddržavno sodišče
Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo (Ana Kastelec in
Vasilka Sancin) – 15-16/II–VII/pril
Grško nasprotovanje sprejemu Makedonije v članstvo Nata je
kršilo Začasni dogovor med državama (Vasilka Sancin) –
49-50/34-35/sp

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo

mediji
Vloga novinarjev pri imenovanju odgovornega urednika (Andraž
Teršek) – 6-7/15-16/č
Poraz FIFA in UEFA v primeru »belih seznamov« (Vesna Bergant
Rakočević) – 11/43-44/sp
Nezavezujoče: Novinar ni policist (Andraž Teršek) – 13/33/č
Prepoved objave raziskav javnega mnenja v medijih pred
glasovanjem – 14/21-22/sp
Spletni smerokaz: Evropa pojutrišnjem (Irena Vovk) – 14/38/prik
Začasna prepoved predvajanja TV-oddaje Aleš Velkaverh) –
17/26-27/sp
Nezavezujoče: Več medijske pozornosti ljudem dela in znanja
(Andraž Teršek) – 19/33/č
Spletni smerokaz: EUekspres (Irena Vovk) – 19/38/prik
Spletni smerokaz: Najdi.si (Irena Vovk) – 21/38/prik
Odgovornost novinarjev za vsebino reproduciranega gradiva s
spleta (Andreja Tratnik) – 22/25-26/sp
Objava fotografije in drugih podatkov mladoletnika v dnevnem
časopisu – 23/20/mo
Pravniki kot zgled? (Janez Kranjc) – 27/3/uv
Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga
intelektualcev (Boštjan Zalar) – 27/II–VIII/pril
Ad hoc: Super sezona (Vesna Bergant Rakočević) – 28-29/41/č
Angleški nogomet »proti« novim medijem (Vesna Bergant
Rakočević) – 30-31/21-22/č
Nezavezujoče: Smrt ali rojstvo demokracije? (Andraž Teršek) –
32/33/č
Streljanje na novinarja v policijski akciji (Andreja Tratnik) –
34/28/sp
Iz pravNega kotička (Igor Karlovšek) – 34/30-31/prik
Spletni smerokaz: Prvi slovenski in italijanski spletni časopis
(Irena Vovk) – 34/38/prik
Spletni smerokaz: Kluwerjev mediacijski blog (Irena Vovk) –
35/38/prik
Neupravičeno kaznovanje novinarke zaradi razkritja obtožnice
(Andreja Tratnik) – 37/27/sp
(Samo)spoštovanje sodstva (Miro Cerar) – 43/3/uv
Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje
tožiti? (Zoran Skubic) – 44/25/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Gadafi iskan pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (Miša
Zgonec - Rožej) – 28-29/21-22/č
Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu (Vid Bele) –
28-29/37/prik

Mednarodno kazensko sodišče
glej Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
V središču pridržki k mednarodnim pogodbam (Andraž Zidar in
Danijela Horvat) – 3/26-27/por
Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo (Ana Kastelec in
Vasilka Sancin) – 15-16/II–VII/pril
Svobodno morje (Marko Pavliha) – 23/30-31/prik
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji (avtor uvoda
Franci Gerbec)– 24-25/II–VI/pril
K vladnemu osnutku Zveznega zakona o spremembah Zakona o
narodnih skupnostih – 26/20–22/č
Pred pravom varstva beguncev številni izzivi (Dean Zagorac) –
35/29/por
20 let samostojne Slovenije in mednarodno pravo (Zoran
Skubic) – 43/17/por
Pravo kot povezovalni dejavnik med mednarodnim, evropskim in
nacionalnim (Živa Cotič) – 43/18-19/por
Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma na pot (Damjan Korošec) –
47/13-14/č
Dobri odnosi s sosedami (Živa Cotič) – 48/32/por

mednarodno zasebno pravo
Odškodninska odgovornost lastnika čolna – uporaba domačega
prava – 17/21-22/sp
Osebni status posameznika (Nana Weber) – 24-25/37/prik

migracije
Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve
nezakonitih priseljencev (Maja Smrkolj) – 21/26-27/sp
Pravica do prostega gibanja in družinske združitve v praksi po
sodbi v zadevi Metock (Lara Grušovnik) – 28-29/20-21/č
Omejevanje združitve družine (Nana Weber) – 30-31/32-33/sp
Prekerno delo migrantov v Evropi (Polona Mozetič) –
30-31/39/prik
Spletni smerokaz: Portal EU o priseljevanju (Irena Vovk) –
47/38/prik
Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s
pravom EU? (Katarina Vatovec) – 48/24/sp
Velik delež migrantov (Irena Vovk) – 49-50/40/por

mobing
Koliko stane mobing? (Tanja Pirnat) – 44/15-16/č
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 48/20-21/sp

model
glej industrijska lastnina

morala
glej etika in morala

mednarodno gospodarsko pravo

N

Arbitražna klavzula v gospodarski pogodbi (Marko Ketler) –
14/14–16/č

mednarodno kazensko pravo
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glej tudi Mednarodno kazensko sodišče in Mednarodno
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Slovenskemu državljanu v Sarajevu sodijo za domnevno izvršitev
genocida (Sabina Zgaga) – 2/20-21/č
Lokalni zločinci – univerzalni zločini (Natali Gak) –
15-16/38-39/prik
EU in učinkovit pregon mednarodnih hudodelstev (Sabina
Zgaga) – 17/18-19/č
Neznosna lahkost ubijanja (Nenad Mrdaković) – 18/18-19/č
Odgovornost zaščititi (Maša Kovič) – 20/32/por

načela
Ustavnopravna sestavljanka (Miloš Senčur) – 30-31/14-15/č
Ima tudi državni tožilec kaj od 22. člena Ustave? (Jaka Pengov)
– 36/19-20/č
Ustava in ekonomska politika (Igor Vuksanović) –
41-42/18–20/odm
Odgovornost za stvarne napake – notifikacija – pomen dejstva,
da je prevzemnik vedel za napako – 43/20-21/sp

najem
Najem in zaračunavanje stroškov – 4/I/erar
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku (Matjaž
Tratnik) – 13/22/vo
Storitev najema vagona – cisterne in obračunavanja DDV –
18/II/erar
Luksuz praznih stanovanj (Sandi Kodrič) – 48/34/č

Nato
Grško nasprotovanje sprejemu Makedonije v članstvo Nata je
kršilo Začasni dogovor med državama (Vasilka Sancin) –
49-50/34-35/sp

Nemčija
Kazensko pravo v globalnem svetu (Matjaž Ambrož) –
2/28-29/por
Hospitacija v Nemčiji (Helena Vidic Bizjak) – 3/28/por
Demonstracije na letališčih in železniških postajah dovoljene
(Maja Smrkolj) – 8/28-29/sp
Prekoračitev meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava
(Maja Smrkolj) – 9/27-28/sp
Ukradeni dokazi (Janko Marinko) – 10/6–9/č
»Babykavst« (Andreja Tratnik) – 12/28-29/sp
Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben
operativni poseg (Maja Smrkolj) – 13/28/sp
Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v
neskladju z ustavo (Maja Smrkolj) – 15-16/29/sp
Prisilno vbrizgavanje nevroleptikov − poseg v temeljne pravice
(Maja Smrkolj) – 18/26-27/sp
Izvedenci: pri sedemdesetih ob licenco? (Evelin Pristavec Tratar)
– 20/8–10/č
Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni – grob
poseg v temeljne pravice (Maja Smrkolj) – 20/24/sp
Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč? (Matjaž Ambrož)
– 26/18-19/č
Še o varnostnem ukrepu zadržanja po preteku kazni (Maja
Smrkolj) – 26/27-28/sp
Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva (Nana
Weber) – 37/26/sp
Ponižujoča sedemdnevna osamitev golega zapornika (Andreja
Tratnik) – 38/27/sp
Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v
mejah nemške ustave (Maja Smrkolj) – 38/28-29/sp
Pravica otrok do spolne vzgoje (Nana Weber) – 41-42/35-36/sp
Priznana medicinska dognanja in medicinska napaka (Judita
Dolžan) – 43/21-22/sp
Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z
nemško ustavo (Maja Smrkolj) – 45/21/sp
Konvalidacija nepravilne vročitve po nacionalnem pravu in
Haaška konvencija o vročanju pisanj (Judita Dolžan) –
45/22-23/sp

nepravdni postopek
Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem
postopku (Urška Klakočar Zupančič) – 15-16/16–18/č
Urejanje meje med postopkom delitve (Cvetka Horvat) –
17/15-16/č
Delitev skupnega premoženja zakoncev – 37/21-22/sp

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Stvarne napake, za katere prodajalec ne odgovarja – skrbnost
dobrega strokovnjaka – 1/20-21/sp
Sodni depozit – 3/20/sp
Obveznost plačila provizije pri pogodbi o posredovanju
nepremičnine (Aleš Vodičar) – 3/VI–VIII/pril
Uporaba nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih
stanovanj od 1. januarja 2011 dalje – 4/I/erar
Prva vselitev oziroma uporaba objekta ali posameznih delov
objekta – 9/I/erar
Prenos lastninske pravice na funkcionalnem zemljišču
večstanovanjske stavbe na etažne lastnike – 9/II-III/erar
V Sloveniji (nepremičninski) sloni dejansko letijo (Jure Mikuž) –
9/34/č
Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb (Tina Kraigher) – 12/6–8/č
Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem
postopku (Urška Klakočar Zupančič) – 15-16/16–18/č
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Pravno varstvo kupca zadržati pet odstotkov kupnine po
ZVKSES (Jasna Hojnik) – 17/8-9/č
Urejanje meje med postopkom delitve (Cvetka Horvat) –
17/15-16/č
Obrazloženost odločbe sodišča prve in druge stopnje –
17/22–25/sp
Trenutek sklenitve pogodbe v prometu s kmetijskimi zemljišči
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/7–9/č
Lažji vpis etažne lastnine (Irena Vovk) – 21/32/por
Neposredno trženje – stavba nima evidentiranega zemljišča pod
stavbo – 24-25/29/mo
ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi (Urška Klakočar Zupančič) –
26/II–VIII/pril
ZVEtL in ovire za njegovo izvajanje v praksi (Mateja Tamara
Fajs) – 28-29/9–11/odm
Nepremičnina, nevpisana v zemljiško knjigo – skupna lastnina
zakoncev – dobrovernost zastavnega upnika –
30-31/25–27/sp
Odbitek DDV na podlagi razdelilnika upravljavca – 30-31/I/erar
Ločevanje zrnja od plev v nepremičninski statistiki (Sandi Kodrič)
– 32/34/č
Novi kodeks (Irena Vovk) – 34/32/por
Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z
nepremičninami (Marko Djinović in Robert Geisler) –
38/II–VIII/pril
Kršitev predkupne pravice solastnika nepremičnine – odprava
kršitve med pravdo – uveljavljanje predkupnih
Luksuz praznih stanovanj (Sandi Kodrič) – 48/34/č

nezdružljivost funkcij
Za enak kritičen odnos do enakovrstnih primerov (Franci
Gerbec) – 5/11-12/odm
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne
so posledice v primeru izvolitve? (Saša Zagorc in Miloš
Senčur) – 41-42/13–15/č
Volilni odbori med Ustavo in zakonom (Luka Rejc) – 48/15-16/č
Nezdružljivost županske in poslanske funkcije – 49-50/23/sp

ničnost
Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli (Andraž Jadek) –
4/11–13/č
Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 30-31/16–18/č
Pogoji za neprivilegirane tožnike za vložitev ničnostne tožbe
(Želja Cilenšek Bončina) – 43/25-26/sp

Nizozemska
Vstop v coffee-shope dovoljen le nizozemskim prebivalcem
(Katarina Vatovec) – 1/25-26/sp
Dobri rezultati (Irena Vovk) – 2/32/por

notariat
Identiteta notarskega postopka in javna listina v vrtincu interneta
(Andrej Veble) – 22/18-19/č
Odpoved neuvedenemu dedovanju (Nina Scortegagna Kavčnik)
– 28-29/II–VIII/pril
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu
lastninske pravice (Nina Scortegagna Kavčnik in Nina Vovk)
– 39-40/II–XII/pril
Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v
izvršbi (Janč Ljubimski) – 41-42/6–10/č

O
občine
Mi to (z)moremo! (Borut Šinkovec) – 2/16–18/č
Poniglavo uničevanje pravne države (Rajko Pirnat) – 3/3/uv
Povezljivost z e-CRP za potrebe vrtcev – 3/21/mo
Hudo poenostavljanje ankaranskega zapleta (Matevž Krivic) –
4/6–8/č
Za enak kritičen odnos do enakovrstnih primerov (Franci
Gerbec) – 5/11-12/odm
Nauk iz ankaranske zgodbe: spoštovati načelo delitve oblasti
(Ivan Kristan) – 6-7/9–11/č
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Materialne avtorske pravice naročnika umetniškega dela (Miha
Trampuž) – 10/19/vo
Zahteva komunalnega podjetja o lokaciji bivališča osebe –
11/35/mo
Strategija – predhodnica zakonodaje o lokalni samoupravi (Albin
Igličar) – 12/11-12/č
Stavbna pravica kot način financiranja v občinah (Janez Tekavc)
– 12/II–VI/pril
Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku (Matjaž
Tratnik) – 13/22/vo
Uporaba videonadzornega sistema občin za ugotavljanje
prekrškov – 13/25/mo
Razlike med institutoma zastopnika pacientovih pravic in varuha
bolnikovih pravic (Borut Ambrožič, ml.) – 19/12-13/č
Epilog ankaranske zgodbe (Janez Šmidovnik) – 20/6–8/č
Odgovornost občine za napako nekdanjega krajevnega urada
(Marijan Štriker) – 21/18/vo
Obvezna objava v uradnem glasilu – 22/20/sp
Zadržanje izvedbe volitev v občinske organe Mestne občine
Koper – 22/22/mo
Višina povprečnine – 23/18-19/sp
Ustanovi se Občina Ankaran – 23/19/sp
Pirova zmaga pravne države (Aleš Novak) – 24-25/6–8/č
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji (avtor uvoda
Franci Gerbec)– 24-25/II–VI/pril
Urejanje prostora na občinski ravni (Adrijana Viler Kovačič) –
24-25/38-39/prik
Ali za izdajo plačilnega naloga v hitrem prekrškovnem postopku
ne veljajo nobeni roki!? (Slobodan Rakočević) – 26/10-11/č
K vladnemu osnutku Zveznega zakona o spremembah Zakona o
narodnih skupnostih – 26/20–22/č
Prisilna izvršitev odločbe – 27/20-21/sp
Ali za »državo suverenega parlamenta« ali za »državo ustavne
demokracije«? (Ivan Kristan) – 30-31/11–13/č
Nedopustni poseg v lastninsko pravico zaradi kategorizacije
občinskih cest – 30-31/24/sp
Nadzor občine nad izvajanjem javne službe oskrbe zapuščenih
živali – 30-31/29/mo
Seznam dolžnikov za nadzorni svet javnega podjetja –
30-31/29/mo
Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (Miloš Senčur) –
34/8-9/č
Subvencije in odbitek DDV – 35/II/erar
Privolitev v objavo osebnih podatkov pri kandidaturi za javno
funkcijo – 36/23/mo
Nadzorni odbor občine – njen samostojni organ ali zgolj odbor
občinskega sveta? (Miloš Senčur) – 38/13-14/č
Zgodovinska odločitev Ustavnega sodišča (Matej Avbelj) –
39-40/17–19/č
Poimenovanje ceste po Titu je prepovedano – 39-40/24-25/sp
Posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javno lastnino (Živa
Cotič) – 43/16-17/por
Odškodninska odgovornost občine zaradi napačne urbanistične
informacije – dokazovanje z izvedencem – 44/20–22/sp

obligacijsko pravo
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glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Ugovor zastaranja (analiza primera) (Igor Strnad) – 1/8-9/č
O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč – tretjič (Franci Krivec) – 1/16-18/odm
Stvarne napake, za katere prodajalec ne odgovarja – skrbnost
dobrega strokovnjaka – 1/20-21/sp
Potrošnik in garancija za brezhibno delovanje stvari (Boštjan
Pintar) – 1/II–VII/pril
Odgovornost države za padajoče kamenje (Damjan Možina) –
2/6–9/č
Obveznost plačila provizije pri pogodbi o posredovanju
nepremičnine (Aleš Vodičar) – 3/VI–VIII/pril
Razlaga pogodbenih določil – 3/II-III/pod
Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih
(Igor Vuksanović) – 4/13-14/č
Plačilni roki (Irena Vovk) – 4/32/por
Obvezna garancija za brezhibno delovanje (Damjan Možina) –
5/9–11/č
Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih
naročil (Maja Potočnik in Julij Karin) – 9/9–11/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Ali institut stvarne napake omogoča ugodnejše pravno varstvo
kot institut obvezne garancije? (Boštjan Pintar) –
10/15–17/č
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji (Damjan Možina) –
11/9–11/č
Predpogodba – dolžnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi –
izpolnjevanje pogojev za delovno mesto – 11/34-35/sp
Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema …
(Miha Juhart) – 12/3/uv
Zavarovanje D & O kot korporativno zavarovanje in kot
zavarovanje fizičnih oseb (Miha Bratina) – 14/12-13/č
Civilnopravne sankcije zaradi neveljavnosti sklepa nadzornega
sveta d. d. – analogna uporaba OZ – pravni interes
delničarja za tožbo za ničnost vpisa v sodni register in za
tožbo za ničnost sklepa nadzornega sveta – 14/22–25/sp
Bodoča in nova škoda – škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi –
15-16/24–26/sp
Višja sila in mešano naključje (Aljoša Dežman) – 18/6-7/č
Trenutek sklenitve pogodbe v prometu s kmetijskimi zemljišči
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/7–9/č
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (1.) (Ivan Kranjec) – 20/11–13/č
Odpoved delničarjevi ali družbenikovi lastnini družbe (Bojan
Zabel) – 21/10-11/č
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (2.) (Ivan Kranjec) – 21/14–16/č
Obrazloženo prerekanje dejstev – 21/II-III/pod
Kaznovalna funkcija odškodnin v praksi? (Igor Vuksanović) –
22/11-12/č
Obvezni večstranski pobot po ZPreZP in njegove praktične
posledice (Aljoša Dežman) – 23/6-7/č
Izplačevanje rente in regresni zahtevek (Nataša Belopavlovič) –
24-25/24/vo
Nakup lastnega deleža v d. o. o. – 24-25/26-27/sp
Konkurenčna prepoved – pogodbena kazen – pavšalna
odškodnina – 27/23–27/sp
Sklepanje poravnav po opravljenem mediacijskem postopku pred
sodišči druge stopnje (Vita Vidic Damjanovič) –
28-29/17–20/č
Roki in plačilna zamuda po ZPreZP (Vesna Kranjc) –
30-31/18–21/č
Kmalu spremembe pri obveznem pobotu – 32/I–II/pod
Višina odškodnine zaradi smrti bližnjih – 33/20-21/sp
Darilna pogodba za primer smrti – pravica nujnega dediča do
vrnitve darila – 33/22-23/sp
Pogodba, sklenjena v koliziji interesov (Luigi Varanelli) –
33/II–VI/pril
Upravna izplačilna prepoved po ZIZ – nekatera vprašanja iz
prakse (Dida Volk) – 34/14–17/č
Pobot skozi pravdni postopek (Barbara Petrič) – 34/II–VII/pril
Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka
ostaja (Andrej Grah Whatmough) – 35/15–17/č
Zastaranje terjatve – oblikovalna pravica – pripoznava dolga –
35/20–23/sp
Pravna problematika izpodbijanja skupščinskih sklepov zaradi
izključitve prednostne pravice (Špela Mesesnel) –
35/II–VII/pril
Nekaj dodatnih misli o upravni izplačilni prepovedi (Igor
Vuksanović) – 36/11–13/odm
Zamudna sodba – sklepčnost tožbe – pogodbena kazen –
36/21-22/sp
Vračilo stroškov izobraževanja – 36/II-III/pod
Odgovornost za poškodbe, nastale pri uporabi otroških igrišč
(Uroš Pavlina) – 37/13-14/č
Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzoru (Tadej
Kamnik) – 37/17–19/č
Leasing motornega vozila – zavarovanec – 37/20-21/sp
ZPCP-2C – nadaljevanje erozije obligacijskega prava (Matjaž
Ujčič) – 38/10–12/č
Pogodba o dosmrtnem preživljanju med prednikom in potomcem
(Klemen Golob) – 38/15-16/č
Zastaranje odškodninske terjatve zaradi imisij – pojem
sukcesivno nastajajoče bodoče škode – 38/21-22/sp
Pobotanje v stečajnem postopku – uporaba OZ –
39-40/25-26/sp
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in drugi ukrepi za
zagotavljanje plačil (Irena Vovk) – 41-42/24/por
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Odgovornost za stvarne napake – notifikacija – pomen dejstva,
da je prevzemnik vedel za napako – 43/20-21/sp
Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri
uveljavljanju garancije? (Urška Češnjevar) – 44/14/odm
Ureditev garancije po spremembi Zakona o varstvu potrošnikov
(Boštjan Grešak) – 45/14-15/č
Razžalitev časti – protipravnost – 45/19-20/sp
Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba –
47/IV/erar
Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic (Blaž
Kovač) – 48/11-12/č
Kršitev predkupne pravice solastnika nepremičnine – odprava
kršitve med pravdo – uveljavljanje predkupnih
Podatki o zavarovanju v sodnem postopku (Urban Brulc) –
49-50/22/vo

obresti
Odslej strožja obravnava dopisa ali odloga davčne obveznosti –
1/I–II/pod
Judikatna terjatev – zamudne obresti – 5/24-25/sp
Obračun in plačilo davčnega odtegljaja od plačil obresti
Evropski investicijski banki – 24-25/IV/erar
V rokah finančnih trgov (Robert Kleindienst) – 49-50/42/č

odgovornost
Ugovor zastaranja (analiza primera) (Igor Strnad) – 1/8-9/č
Za uporabo proste podjetniške presoje (Vera Samardžija) –
1/29/por
Odgovornost države za padajoče kamenje (Damjan Možina) –
2/6–9/č
Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli (Andraž Jadek) –
4/11–13/č
Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih
(Igor Vuksanović) – 4/13-14/č
Odškodninski zahtevek delodajalca – protipravnost ravnanj
delavca – 5/25-26/sp
Uporaba motornega vozila po noveli ZOZP (Gordana Ristin) –
6-7/24-25/č
Odškodninska odgovornost države – škoda zaradi obveznega
cepljenja – zastaranje – 8/21-22/sp
Nacionalni interes (Matej Tomažin) – 10/34/č
Zamudna sodba – sklepčnost tožbe – odgovornost za pravne
napake – 11/35–37/sp
Zavarovanje D & O kot korporativno zavarovanje in kot
zavarovanje fizičnih oseb (Miha Bratina) – 14/12-13/č
Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta? (Miha Bratina
in Luka Bernard) – 15-16/20–22/č
Odškodninska odgovornost lastnika čolna – uporaba domačega
prava – 17/21-22/sp
Reintegracija ali sodna razveza pogodbe o zaposlitvi in
odškodnina po 118. členu ZDR? (Martina Šetinc Tekavc) –
17/II–VI/pril
Višja sila in mešano naključje (Aljoša Dežman) – 18/6-7/č
Odškodninska odgovornost poslovodstva za opustitve – trditveno
in dokazno breme – 18/23–26/sp
V znamenju sprememb ZP-1G (Vid Bele) – 19/27-28/por
Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in
nadzornih svetov – 22/II-III/erar
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja – odgovornost
odgovorne osebe – 23/20-21/sp
Splav na Poljskem (Andreja Tratnik) – 24-25/30-31/sp
Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov
– 26/I-II/pod
Splošna odškodninska odgovornost prevoznika in uporaba
določil CMR – 26/II-III/pod
Čas za obrat? (Matej Tomažin) – 27/34/č
Odškodninska odgovornost države – protipravno ravnanje
sodnika – sodni zaostanki – 28-29/26–28/sp
Odgovornost države za smrt zaradi padlega drevesa (Andreja
Tratnik) – 28-29/35/sp
Odškodninska odgovornost predsednika sveta delavcev – nujni
stroški za delo sveta delavcev – 30-31/25/sp
Poškodba pri opravljanju javnih del – odškodninska odgovornost
Zavoda RS za zaposlovanje – 33/21-22/sp
Meje pritožbenega in revizijskega preizkusa – 33/25-26/sp
Davčni zastopnik po ZDDV-1 – 33/I-II/erar
Nesklepčnost tožbe in objektivna odgovornost – 34/II-III/pod
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Streljanje na novinarja v policijski akciji (Andreja Tratnik) –
34/28/sp
Odgovornost za poškodbe, nastale pri uporabi otroških igrišč
(Uroš Pavlina) – 37/13-14/č
Ne)varna javna otroška igrala (Matjaž Debelak) – 39-40/21-22/č
Nesreča pri delu in krajevna pristojnost – 41-42/III/pod
Razlaga pojmov »odpoved« leta in »dodatna odškodnina« iz
Uredbe št. 261/2004 (Katarina Vatovec) – 41-42/31-32/sp
Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb
– Tertium non datur? (Til Rozman) – 43/8-9/č
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
ali pravne dileme 3.g člena ZKZ (Andrej Hafner) –
43/10–12/č
Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb – kolikokrat še? (Janez Tekavc) –
44/9–11/č
Koliko stane mobing? (Tanja Pirnat) – 44/15-16/č
Odškodninska odgovornost občine zaradi napačne urbanistične
informacije – dokazovanje z izvedencem – 44/20–22/sp
Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje (Saša Sever) –
45/27/por
Sprememba Statuta OZS (Irena Vovk) – 45/32/por
Varstvo upnikov v postopku izbrisa družbe brez likvidacije po
uveljavitvi ZPUOOD (Jerneja Prostor) – 46/10-11/č
Družbeniki izbrisanih družb – se bo saga z novim zakonom
končala? (Jasna Murgel) – 47/8–10/č
Spregled pravne osebnosti nosilca tihe družbe (Simon Umek) –
47/11-12/č
Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po
ZFPPIPP je treba takoj ustaviti (Boštjan Rejc) – 48/6–8/č
Postopke zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod in
ZFPPIPP je treba takoj nadaljevati (Mirko Filipović) –
49-50/13–15/odm
Odgovornost bolnišnice – poškodba otroka med hospitalizacijo –
49-50/25–28/sp
Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri
sojenju (Zoran Skubic) – 49-50/29/sp

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi – določbe
panožne kolektivne pogodbe – 2/23-24/sp
Položaj delavcev v insolvenčnih postopkih (Rok Sodin) –
4/15-16/č
Poziv delavcu za vrnitev na delo po nezakonitem prenehanju
delovnega razmerja – 6-7/30-31/sp
Indirektna škoda zaradi nezakonite odpovedi – 8/II-III/pod
Izredna odpoved delovnega razmerja – kršitev z znaki kaznivega
dejanja – 11/38/sp
Pet plavih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 12/19/č
Vrnitev dokumentov (Nataša Belopavlovič) – 14/21/vo
Nezakonito prenehanje delovnega razmerja – 14/II-III/pod
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizvolitve v naziv
– zagovor delavca – 15-16/24/sp
Reintegracija ali sodna razveza pogodbe o zaposlitvi in
odškodnina po 118. členu ZDR? (Martina Šetinc Tekavc) –
17/II–VI/pril
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu – mnenje Komisije za
ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi –
19/19–21/sp
Preobremenjenost s formalnimi zahtevami (Luka Tičar) –
21/28/por
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča –
višina odškodnine – 22/21-22/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – sodno varstvo – 23/21-22/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpravnine – javni
uslužbenci – 24-25/25-26/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – voznik avtobusa –
24-25/28–30/sp
Obstoj delovnega razmerja – uveljavljanje sodnega varstva –
tožbeni zahtevek – 28-29/28-29/sp
Varstvo pred odpovedjo v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca
(Nataša Belopavlovič) – 32/21/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujše kršitve
delovnih obveznosti – nemožnost nadaljevanja delovnega
razmerja – 32/23-24/sp
Izračun odpravnine ob redni odpovedi delavcu (Nataša
Belopavlovič) – 33/19/vo
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Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – varstvo
sindikalnega zaupnika – število sindikalnih zaupnikov –
33/23–25/sp
Obračun davkov in prispevkov od odpravnine – 33/III/erar
Prednostna pravica do zaposlitve (Nataša Belopavlovič) –
36/21/vo
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu –
41-42/28/sp
Razlikovanje med delavci in javnimi uslužbenci glede
poskusnega dela (Mateja Kosirnik) – 47/15–17/č
Pravica do odpravnine – 48/19/sp
Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu
– učinkovanje odpovedi – 48/21-22/sp

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo
Ponovni zagon? (Vesna Bergant Rakočević) – 1/3/uv
50. številka revije Odvetnik (Bojan Kukec) – 2/29/prik
Svoboda izobraževanja pravnikov v EU (Janja Hojnik) – 3/24/sp
Ali smejo davčni inšpektorji pregledovati odvetniške spise (Jernej
Podlipnik) – 8/10-11/č
Nezavezujoče: Teorija in praksa (Andraž Teršek) – 8/33/č
Nove spremembe izvršbe in možnosti zlorabe sistema (Nina
Jelenčić) – 10/10–12/č
Posledice nepredložitve pooblastila za odgovor na tožbo –
začasno zastopanje po odvetniku – 11/37-38/sp
»Tuji« odvetnik kot »odvetnik« (Saša Sever) – 11/44-45/sp
Pravosodje – kako naprej? (Matej Avbelj) – 12/29/por
Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem
poklicu (Gordana Ristin) – 13/II–V/pril
Dolgotrajno odločanje o uvedbi disciplinskega postopka zoper
odvetnika – 17/23/mo
Zbogom, Bojan, vse si napisal (Hinko Jenull) – 18/29/zap
Sodelujem z ljudmi v odvetniški pisarni, ne z odvetniško pisarno
(Uroš Košenina in Judita Peterlin) – 19/14–16/č
Kaj je ostalo od zemljiške knjige (Katarina Bradaška) –
22/14-15/č
Kdo naj pravno svetuje – (ne)primernost veljavne ureditve (Til
Rozman) – 24-25/17-18/č
Pooblastilo za zastopanje po odvetniku − substitucija po
odvetniku iste odvetniške pisarne – 24-25/27-28/sp
Z obrobja postave: Laž (Tomaž Pavčnik) – 26/33/č
Posredovanje dokumentacije odvetniku – 32/26/mo
Samoprijava davkov odvetnikov (Jernej Podlipnik) – 33/9–11/č
Dolgotrajnost odločanja o pritožbi na drugostopenjskem organu
– 33/25/mo
Intenzivnejši davčni nadzor nad poslovanjem odvetnikov –
34/I-II/pod
Vrednost spornega predmeta – postopek zaradi sprejema
na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez
privolitve – 34/26-27/sp
Tudi odvetniki in računovodski servisi morajo preprečevati pranje
denarja in financiranje terorizma – 36/I-II/pod
Sprememba Statuta OZS (Irena Vovk) – 45/32/por
V območju nelagodja (Vesna Bergant Rakočević) – 46/3/uv
Procesne prekluzije z vidika materialnega procesnega vodstva
(Urška Grm) – 49-50/17–19/č
Kako administrativne ovire vplivajo na izvajanje brezplačne
pravne pomoči? (Jasna Hojnik) – 49-50/19-20/č

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

Organizacija severnoatlantske pogodbe
glej Nato

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
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Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami (Dagmar
Komar) – 6-7/23/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Organizacija Združenih narodov
V središču pridržki k mednarodnim pogodbam (Andraž Zidar in
Danijela Horvat) – 3/26-27/por
Pred pravom varstva beguncev številni izzivi (Dean Zagorac) –
35/29/por
Velik delež migrantov (Irena Vovk) – 49-50/40/por

osebni stečaj
Spremenjena določila postopka osebnega stečaja po noveli
ZFPPIPP-C (Katarina Vodopivec) – 6-7/11-12/č
Vpogled v osebne podatke dolžnika v postopku osebnega
stečaja – 6-7/31/mo
Prekinitev izvršilnega postopka za izterjavo nadomestila
preživnine – uvedba osebnega stečaja zoper preživninskega
zavezanca – 19/18-19/sp

osebnostne pravice
Upravičenost odvzema plemiškega naziva (Katarina Vatovec) –
2/25-26/sp
Čast in dobro ime (Vera Samardžija) – 23/28/por
Osebni status posameznika (Nana Weber) – 24-25/37/prik
Kaznivo dejanje opravljanja – 26/23/sp
Nadomestno materinstvo (Bojana Zadravec) – 27/16–18/č
Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi (Nana
Weber) – 27/29-30/sp
Prekršek zaradi posega v osebnostne pravice – nadaljevani
prekršek – 34/25-26/sp
Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje
tožiti? (Zoran Skubic) – 44/25/sp
Razžalitev časti – protipravnost – 45/19-20/sp
Fotografiranje naključnih oseb na javnih površinah – 45/20/mo
Ali je pravilno »kaša« ali »kasha«? (Zoran Skubic) – 46/23/sp

otroci
Policijsko zasliševanje otroka v šoli – 10/21/mo
Udeležba otrok na nočnem koncertu – 11/37/mo
Ad hoc: Ubogi otroci! (Vesna Bergant Rakočević) – 11/53/č
»Babykavst« (Andreja Tratnik) – 12/28-29/sp
Pogojni odpust pod drobnogledom (Nana Weber) – 13/7–9/č
Otroci v kolesju institucij (Matic Munc) – 13/9-10/č
Napaka policista po koncu pridržanja mladoletne osebe v
nočnem času – 13/23/mo
Spremembe na področju mednarodnih posvojitev v Rusiji (Nina
Šavli) – 14/16–18/č
Razkritje osebnih podatkov oseb – 18/25/mo
Patološkost »prostovoljne zunajzakonske skupnosti« (Žiga Dolhar)
– 20/17–19/č
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let – pojem druge
osebe po tretjem odstavku 183. člena KZ – 20/20–22/sp
Prevoz skupine otrok – označba vozila s predpisanim znakom –
23/19/sp
Objava fotografije in drugih podatkov mladoletnika v dnevnem
časopisu – 23/20/mo
Izraba letnega dopusta staršev šoloobveznih otrok (Brigita
Rajšter Vranović) – 24-25/24-25/vo
Osebni status posameznika (Nana Weber) – 24-25/37/prik
Posredovanje osebnih podatkov otroka tretji osebi na podlagi
pooblastila – 28-29/28/mo
Obdelava osebnih podatkov učiteljev in učencev –
28-29/28-29/mo
Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja
(Nana Weber) – 33/28/sp
Obdelava osebnih podatkov mladoletnih oseb – 36/23/mo
Odgovornost za poškodbe, nastale pri uporabi otroških igrišč
(Uroš Pavlina) – 37/13-14/č
Zadrževanje otrok v šoli (Sodelavka PP) – 37/20/vo
Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva (Nana
Weber) – 37/26/sp
Klimatska pravičnost – rezultat mednarodne pravičnosti ali njen
pogoj? (Edita Turičnik) – 37/28/por
Nepravilno zavrženje ovadbe zaradi napačne opredelitve otroka
– 38/22/mo
Ne)varna javna otroška igrala (Matjaž Debelak) – 39-40/21-22/č
Šola plavanja (Sodelavka PP) – 39-40/23/vo
KZ-1B (Irena Vovk) – 41-42/40/por
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Varstvo osebnih podatkov v osnovnošolskih dnevnikih (Sodelavka
PP) – 44/18-19/vo
Odgovornost bolnišnice – poškodba otroka med hospitalizacijo –
49-50/25–28/sp

P
pacienti
glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina

plačilna nedisciplina
Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih
(Igor Vuksanović) – 4/13-14/č
Plačilni roki (Irena Vovk) – 4/32/por
Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih
naročil (Maja Potočnik in Julij Karin) – 9/9–11/č
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji (Damjan Možina) –
11/9–11/č
Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema …
(Miha Juhart) – 12/3/uv
K sprejetemu predlogu novele ZDDV (Andrej Grah Whatmough)
– 12/13-14/č
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (1.) (Ivan Kranjec) – 20/11–13/č
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (2.) (Ivan Kranjec) – 21/14–16/č
ZPreZP in novela ZDDV-1 v praksi: odprta vprašanja (Andrej
Grah Whatmough) – 22/6–8/č
Obvezni večstranski pobot po ZPreZP in njegove praktične
posledice (Aljoša Dežman) – 23/6-7/č
Roki in plačilna zamuda po ZPreZP (Vesna Kranjc) –
30-31/18–21/č
Kmalu spremembe pri obveznem pobotu – 32/I–II/pod
Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka
ostaja (Andrej Grah Whatmough) – 35/15–17/č
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in drugi ukrepi za
zagotavljanje plačil (Irena Vovk) – 41-42/24/por

plebiscit
Nezavezujoče: Plebiscit + 20 = (neodgovornostn + X) x Y
(Andraž Teršek) – 2/33/č
Spletni smerokaz: 20 let samostojnosti (Irena Vovk) – 48/38/prik

plemenite kovine
Obdavčitev naložb v plemenite kovine (Andrej Grah Whatmough)
– 4/II–VIII/pril

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Objava prostega delovnega mesta in izjeme od obveznosti objave (Nataša Belopavlovič) – 1/19-20/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – 1/21-22/sp
Prenehanje delovnega razmerja – odpadla pravna podlaga –
6-7/27-28/sp
Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi – 8/21/sp
Spor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi – učinki pripoznave
tožbenega zahtevka – 10/21-22/sp
Neizpolnitev pogodbe o sofinanciranju – 10/II-III/pod
Predpogodba – dolžnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi –
izpolnjevanje pogojev za delovno mesto – 11/34-35/sp
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
17/20/vo
Pogodba o zaposlitvi kot priloga na javni razpis – 17/25/mo
Odpravnina ob upokojitvi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za
določen čas (Nataša Belopavlovič) – 26/22/vo
Konkurenčna prepoved – pogodbena kazen – pavšalna
odškodnina – 27/23–27/sp
Odmera letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 33/19/vo
Kraj opravljanja dela in povračila stroškov v primeru zdravnikov
in zobozdravnikov (Nataša Belopavlovič) – 34/24/vo
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Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega
in pravico do dopusta ter regresa (Nataša Belopavlovič) –
45/18/vo
Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna
obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela
od doma – 45/IV/erar
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi
sodbe sodišča (Tanja Pirnat) – 46/15–17/č

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Davčna obravnava daril – 2/I–III/erar
CPT Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej Friedl
Klavzula) – 3/9–11/č
Odstop potrošnika od pogodbe o elektronski dobavi digitalne
vsebine (Jure Levovnik) – 3/II–V/pril
Obveznost plačila provizije pri pogodbi o posredovanju
nepremičnine (Aleš Vodičar) – 3/VI–VIII/pril
Razlaga pogodbenih določil – 3/II-III/pod
Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih
(Igor Vuksanović) – 4/13-14/č
Posebnosti vključitve klavzule CIP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 4/19–21/č
Plačilni roki (Irena Vovk) – 4/32/por
Začetek veljavnosti spremembe družbene pogodbe – 5/II–III/pod
Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih
naročil (Maja Potočnik in Julij Karin) – 9/9–11/č
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (Nataša
Belopavlovič) – 10/19/vo
Materialne avtorske pravice naročnika umetniškega dela (Miha
Trampuž) – 10/19/vo
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji (Damjan Možina) –
11/9–11/č
Zunanja politika EU (Maja Brkan) – 11/11–13/č
Pravno varstvo kupca zadržati pet odstotkov kupnine po
ZVKSES (Jasna Hojnik) – 17/8-9/č
Za notifikacijo nasledstva ADP (Živa Cotič) – 21/28/por
Ekonomska analiza stvarnega in pogodbenega prava – izziv
zakoreninjenim miselnim vzorcem (Vesna Bergant Rakočević)
– 22/28/por
Aktivna legitimacija kolektivne organizacije po ZASP (Boštjan
Rejc) – 24-25/19–21/č
Kdo nosi stroške zamenjave blaga z napako? (Katarina Vatovec)
– 24-25/32/sp
Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem
zakoniku (Bojana Zadravec) – 26/16–18/č
Odpoved neuvedenemu dedovanju (Nina Scortegagna Kavčnik)
– 28-29/II–VIII/pril
Še o arbitražni klavzuli v gospodarski pogodbi (Darja Centrih) –
32/12–14/odm
Povračilo stroškov prehrane med delom – izplačilo v denarju –
32/24–26/sp
Na poti k evropskemu pogodbenemu pravu? (Maja Brkan) –
33/11–13/č
Veljavnost kolektivne pogodbe – procesne predpostavke za
tožbo – arbitraža – 33/20/sp
Pogodba, sklenjena v koliziji interesov (Luigi Varanelli) –
33/II–VI/pril
Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah (Peter Merc
in Staša Sokolić) – 34/19-20/č
Fotokopiranje oziroma skeniranje osebne izkaznice – 38/24/mo
Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju – 45/III-IV/erar

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Policijsko zasliševanje otroka v šoli – 10/21/mo
Ginekološki pregled mladoletne pripornice brez njenega soglasja
(Andreja Tratnik) – 10/23-24/sp
Ali je sploh še mogoče pripreti sodnika (Dušan Štrus) –
12/8–10/č
Posredovanje osebnih podatkov Policiji – 12/24/mo
Napaka policista po koncu pridržanja mladoletne osebe v
nočnem času – 13/23/mo
Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto (Dušan
Štrus) – 14/8–10/odm
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Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije –
15-16/23/sp
Evidenca večkratnih kršiteljev cestnoprometnih predpisov –
18/25/mo
Italija ni odgovorna za smrt demonstranta (Nana Weber) –
20/23/sp
Poškodbe, povzročene med preverjanjem identitete na letališču
(Katarina Vatovec) – 21/24/sp
Spletni smerokaz: Anonimna e-prijava (Irena Vovk) – 32/38/prik
Posredovanje podatkov policiji – 33/26/mo
Posredovanje telefonske številke prijaviteljice – 34/25/mo
Streljanje na novinarja v policijski akciji (Andreja Tratnik) –
34/28/sp
Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi (Nuša Kavšek in Vid
Bele) – 44/II–VIII/pril
Nerazkrita identiteta domnevnih kršiteljev – pripadnikov posebne
policijske enote (Andreja Tratnik) – 47/22-23/sp
Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP (Nuša Kavšek in Vid Bele)
– 48/V–VII/pril

politika
In flagranti: Odžagani (Hinko Jenull) – 3/33/č
Zunanja politika EU (Maja Brkan) – 11/11–13/č
Nezvestoba javnemu poklicu (Miro Cerar) – 15-16/3/uv
Evropska rešitev nacionalne države: Evropska unija in
ekonomska kriza (Bojan Bugarič) – 17/3/uv
Financiranje političnih strank po novem (Vida Kokalj) – 17/6–8/č
Raje stavite na barvo ali na številko? (Jure Mikuž) – 17/34/č
Nemogoče predčasne volitve (Matej Avbelj) – 23/3/uv
Poti do predčasnih volitev (Matjaž Debelak) – 23/14-15/č
Deblokada političnih zavor (France Bučar) – 24-25/3/uv
Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike (Bećir Kečanović) –
28-29/12/č
Nezavezujoče: Smrt ali rojstvo demokracije? (Andraž Teršek) –
32/33/č
Slovenija je lepa in bogata država (Bojan Dobovšek) – 36/3/uv
Napadi na nosilce sodne funkcije ogrožajo bistvo pravne države
(Lojze Ude) – 37/3/uv
Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) –
41-42/25-26/por
Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje (Lojze
Ude) – 44/3/uv
Nezavezujoče: Zamujena priložnost za aktivno državljanstvo
(Andraž Teršek) – 44/33/č
Predvolilna razpotja (Ciril Ribičič) – 45/3/uv
Novela ZGD-1E – škodljivost političnega populizma (Nina
Plavšak) – 45/6–10/č
Pred volitvami – odgovori političnih strank na pet perečih izzivov
– 45/I–VIII/pril
In flagranti: Etika pregona (Hinko Jenull) – 45/33/č
Z obrobja postave: Kaj lahko sodstvo stori za ohranitev trajnega
mandata (Tomaž Pavčnik) – 46/33/č
Učinkovitost proti previdnosti? (Jure Mikuž) – 46/34/č

Poljska
Poljski budist v zaporu naj jé meso (Andreja Tratnik) –
2/25-26/sp
Učne ure izleta v Varšavo (Matej Tomažin) – 19/34/č
Splav na Poljskem (Andreja Tratnik) – 24-25/30-31/sp
Odgovornost države za smrt zaradi padlega drevesa (Andreja
Tratnik) – 28-29/35/sp

pooblastilo
Posledice nepredložitve pooblastila za odgovor na tožbo –
začasno zastopanje po odvetniku – 11/37-38/sp
Koga šteti med »vodilno osebje« po 12. členu ZSDU (Mato
Gostiša) – 19/7–9/č
Prokuristova procesnopravna upravičenja (Staša Ana Kanduč
Valant) – 23/8-9/č
Pooblastilo za zastopanje po odvetniku − substitucija po
odvetniku iste odvetniške pisarne – 24-25/27-28/sp

Portugalska
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Meje političnega govora (Andreja Tratnik) – 3/23/sp
Postopek pred Evropsko komisijo ne izključuje vzporednega
postopka pred ESČP (Aleš Velkaverh) – 8/24-25/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Pristojnosti Sodišča EU in Komisije v zvezi z izvrševanjem sodb
Sodišča (Katarina Vatovec) – 13/26-27/sp
Neupravičeno kaznovanje novinarke zaradi razkritja obtožnice
(Andreja Tratnik) – 37/27/sp

poslanci
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne
so posledice v primeru izvolitve? (Saša Zagorc in Miloš
Senčur) – 41-42/13–15/č
Novi zakonodajalci – novo upanje (Albin Igličar) – 47/14/č
Nezdružljivost županske in poslanske funkcije – 49-50/23/sp

posojila
Civilnopravni pogled na tehnike zmanjševanja kreditnega
tveganja (Aljanka Klajnšek) – 12/15–17/č
ZPotK-1 prinaša boljše informiranje kreditojemalcev in strožja
merila za delovanje kreditodajalcev – 14/I-II/pod
Izbris d. o. o. po skrajšanem postopku (Aljoša Dežman) –
30-31/23/vo
Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah (Peter Merc
in Staša Sokolić) – 34/19-20/č
Ustavno omejevanje javne porabe – načelo izravnanega
proračuna in fiskalno pravilo (Jorg Kristijan Petrovič) –
39-40/9–11/č
Ustava in ekonomska politika (Igor Vuksanović) – 41-42/18–20/č
Podlaga za oceno kreditne sposobnosti potrošnika –
41-42/29/mo
Palico imajo posojilodajalci (Sandi Kodrič) – 45/34/č

potrošniki
Potrošnik in garancija za brezhibno delovanje stvari (Boštjan
Pintar) – 1/II–VII/pril
Paragraf: V Bruslju so rekli (Alenka Leskovic) – 1/33/č
Spletni smerokaz: Preden izberete, kje boste letos smučali ...
(Irena Vovk) – 2/38/prik
Odstop potrošnika od pogodbe o elektronski dobavi digitalne
vsebine (Jure Levovnik) – 3/II–V/pril
Obvezna garancija za brezhibno delovanje (Damjan Možina) –
5/9–11/č
Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU (Janja
Hojnik in Ana Vlahek) – 10/12–14/č
Ali institut stvarne napake omogoča ugodnejše pravno varstvo
kot institut obvezne garancije? (Boštjan Pintar) –
10/15–17/č
Spletni smerokaz: Pravice potnikov na dlani (Irena Vovk) –
10/38/prik
Zmedenemu kupcu zaračunati, kolikor se le da (Sandi Kodrič)
– 11/54/č
ZPotK-1 prinaša boljše informiranje kreditojemalcev in strožja
merila za delovanje kreditodajalcev – 14/I-II/pod
Pravno varstvo kupca zadržati pet odstotkov kupnine po
ZVKSES (Jasna Hojnik) – 17/8-9/č
Skupinski popusti kot protikrizni ukrep (Sandi Kodrič) – 20/34/č
E. coli – povzročiteljica nove gospodarske krize v EU (Janja
Hojnik) – 23/12-13/č
Kdo nosi stroške zamenjave blaga z napako? (Katarina Vatovec)
– 24-25/32/sp
(Ne)utemeljenost monopola nad prirejanjem konjskih stav
(Katarina Vatovec) – 27/27-28/sp
Na poti k evropskemu pogodbenemu pravu? (Maja Brkan) –
33/11–13/č
Pavšalni zneski v luči ZVPNPP (Luka Rejc) – 37/15-16/č
Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzoru (Tadej
Kamnik) – 37/17–19/č
Podlaga za oceno kreditne sposobnosti potrošnika –
41-42/29/mo
Razlaga pojmov »odpoved« leta in »dodatna odškodnina« iz
Uredbe št. 261/2004 (Katarina Vatovec) – 41-42/31-32/sp
Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri
uveljavljanju garancije? (Urška Češnjevar) – 44/14/odm
Ureditev garancije po spremembi Zakona o varstvu potrošnikov
(Boštjan Grešak) – 45/14-15/č
Obravnava daril manjših vrednosti po ZDDV-1 – 45/I/erar
Vprašanje pristojnosti nacionalnega sodišča po Uredbi
Bruselj I, ko v potrošniškem sporu prebivališče toženca ni
znano (Judita Dolžan) – 46/25-26/sp
Potrošniško plodovita jesen (Verica Trstenjak) – 48/3/uv
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Paradoksi: Špijonaža 2.0 (Aleš Završnik) – 48/33/č

Obrazložitev zavrnitve predloga za dopustitev revizije – 21/19/sp
Osebni podatki dolžnikov, katerih terjatve so odpisane –
21/22/mo
Ali bo res vsakdo, ki se pritoži, upravičen do državne štipendije?
(Sabina Kompolšek) – 23/9–11/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – sodno varstvo – 23/21-22/sp
Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C (Mateja Dren in Boštjan
Grešak) – 27/8-9/č
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem (Mateja
Dren in Boštjan Grešak) – 28-29/13-14/č
Pravica do sodnega varstva – 28-29/24/sp
Indeks nezaupanja v sodstvo = število sporov/število prebivalcev
(Jan Zobec) – 30-31/3/uv
Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja (Mateja Dren in
Boštjan Grešak) – 30-31/16–18/č
Odločba o prekršku – odvzem predmetov – pravica do
pravnega sredstva – 32/24/sp
Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP (Nana Weber) –
32/II–VII/pril
Meje pritožbenega in revizijskega preizkusa – 33/25-26/sp
Listina EU o temeljnih pravicah dopušča odobritev pravne
pomoči pravnim osebam (Katarina Vatovec) – 33/27-28/sp
Pobot skozi pravdni postopek (Barbara Petrič) – 34/II–VII/pril
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – postopek za
prevzem izvršitve kazni po sodbi tujega sodišča –
36/22–24/sp
Dejansko učinkovanje aktualne ureditve revizije (Urška Grm) –
37/8–10/č
Napačen pravni pouk – pravočasnost pritožbe – 38/22–24/sp
Ustna obravnava v postopku o prekršku: pravica kršitelja ali (še
vedno) diskrecija sodišča? (Zoran Skubic) – 39-40/31-32/sp
Nepopolna revizija – sklep o dopustitvi revizije kot priloga
revizije – 44/23-23/sp
Pravica do pravnega sredstva – pravni pouk – 46/20-21/sp
Sodna presoja zakonitosti dokončnega upravnega akta –
47/18/sp
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN) (Matjaž Verbič) – 48/30-31/prik
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – odločbe v zvezi z
izvrševanjem kazenske sankcije – 49-50/25/sp

pranje denarja
(Ne)utemeljenost monopola nad prirejanjem konjskih stav
(Katarina Vatovec) – 27/27-28/sp
Tudi odvetniki in računovodski servisi morajo preprečevati pranje
denarja in financiranje terorizma – 36/I-II/pod

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
Odiseja pravne države v Grosupljem (Blaž Kovač) – 1/14-15/č
Nezavezujoče: Plebiscit + 20 = (neodgovornostn + X) x Y
(Andraž Teršek) – 2/33/č
Poniglavo uničevanje pravne države (Rajko Pirnat) – 3/3/uv
In flagranti: Odžagani (Hinko Jenull) – 3/33/č
Koliko časa še? (Hinko Jenull) – 5/3/uv
Za enak kritičen odnos do enakovrstnih primerov (Franci
Gerbec) – 5/11-12/odm
Politična magija in tehtanje ustave (Bećir Kečanović) – 5/22/č
Ad hoc: Sodniški eros ali koliko nas mora biti sram? (Vesna
Bergant Rakočević) – 5/33/č
Država in družbena struktura (France Bučar) – 8/3/uv
Za čim učinkovitejši dostop do kakovostnega sodnega varstva
(Anton Panjan) – 9/3/uv
In flagranti: Ni prostora za starce (Hinko Jenull) – 14/33/č
Nezvestoba javnemu poklicu (Miro Cerar) – 15-16/3/uv
Ustave ni treba spreminjati (Dean Zagorac) – 20/29/por
Pirova zmaga pravne države (Aleš Novak) – 24-25/6–8/č
Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga
intelektualcev (Boštjan Zalar) – 27/II–VIII/pril
In flagranti: Vsi, samo mi ne (Hinko Jenull) – 27/33/č
ZVEtL in ovire za njegovo izvajanje v praksi (Mateja Tamara
Fajs) – 28-29/9–11/odm
Nezavezujoče: Smrt ali rojstvo demokracije? (Andraž Teršek) –
32/33/č
Načrt integritete v lokalni samoupravi (Petra Pozderec) –
33/14-15/č
Slovenija je lepa in bogata država (Bojan Dobovšek) – 36/3/uv
Napadi na nosilce sodne funkcije ogrožajo bistvo pravne države
(Lojze Ude) – 37/3/uv
In flagranti: Konec slovenskega kapitalizma (Hinko Jenull) –
38/33/č
Močno sodstvo – garant pravne države (Janja Roblek) –
39-40/3/uv
In flagranti: Etika pregona (Hinko Jenull) – 45/33/č

pravni interes
Pravni interes – 5/24/sp
Enako varstvo pravic – 6-7/27/sp
Singularno pravno nasledstvo – vrnitev zasežene stvari – pravni
interes za vmesni ugotovitveni zahtevek – 30-31/29-30/sp
Pravna problematika izpodbijanja skupščinskih sklepov zaradi
izključitve prednostne pravice (Špela Mesesnel) –
35/II–VII/pril

pravna pomoč
Mednarodnopravno sodelovanje v kazenskih zadevah –
podhranjeno področje (Anže Erbežnik) – 36/16–18/č
Vračilo predujma za začetek stečajnega postopka v proračun
sodišča (Franci Ježek) – 43/14/č
Kako administrativne ovire vplivajo na izvajanje brezplačne
pravne pomoči? (Jasna Hojnik) – 49-50/19-20/č

pravna sredstva
Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši
praksi ESČP (Aleš Galič) – 6-7/6–8/č
Odpoved pravici do pritožbe – 8/24/sp
Pravica do izjave v postopku – obravnavanje odgovora na
pravno sredstvo – 15-16/26-27/sp
Sodno varstvo zoper akt predsednika Državnega zbora –
18/22/sp
Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče (Mile Dolenc) –
19/6-7/č
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pravna zgodovina
glej zgodovina

Pravniško društvo Ljubljana
Novosti konkurence (Natali Gak) – 1/32/por
ZIZ-H (Živa Cotič) – 5/32/por
Nova agencija (Irena Vovk) – 9/32/por
KPK v iskanju identitee (Natali Gak) – 14/32/por
Pomoč žrtvam nasilja v družini (Živa Cotič) – 18/31/por
Prihod novosti z AUKN (Živa Cotič) – 22/29/por
e-ZK (Živa Cotič) – 39-40/36/por
Razpust parlamenta (Živa Cotič) – 43/32/por
Dobri odnosi s sosedami (Živa Cotič) – 48/32/por

Pravniško društvo Maribor
Za uporabo proste podjetniške presoje (Vera Samardžija) –
1/29/por
Nepremična kulturna dediščina (Vera Samardžija) – 6-7/35/por
Prožnost in varnost (Vera Samardžija) – 9/29/por
20 let srečanj Medicina in pravo (Vesna Rijavec) – 13/30/por
Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju
(Vera Samardžija) – 15-16/35/por
Novosti insolvenčnega prava (Vera Samardžija) – 19/27/por
Čast in dobro ime (Vera Samardžija) – 23/28/por

pravnomočnost
Ne bis in idem – postopek o prekršku – 9/22–24/sp
Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti (Matej
Avbelj) – 11/7-8/č
Posredovanje podatkov s strani operaterjev – 24-25/29/mo
Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona – 27/20/sp
Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe (Hinko
Jenull) – 30-31/6–9/č
Upravna in sodna pravnomočnost posamičnih upravnih aktov
(Matjaž Remic) – 34/12–14/č
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Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe (Aleš Galič) –
41-42/11–13/č
Učinek pravnomočnosti in konkurenca lastninskih pravic (Aleš
Velkaverh) – 48/27/sp

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Na silo s podnebnim zakonom ne gre (Lučka Kajfež Bogataj) –
2/3/uv
Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi? (Anja
Brglez) – 5/13-14/č
Spletni smerokaz: Portal o čistih vozilih (Irena Vovk) –
6-7/46/prik
Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico
do zdravega življenjskega okolja (Janč Ljubimski in Simona
Murko) – 9/11–13/odm
Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement (Adrijana Viler
Kovačič) – 9/19/č
Odgovornost države za podvrženost čezmernemu onesnaževanju
(Katarina Vatovec) – 9/26-27/sp
Tretja obsodba Slovenije (Katarina Vatovec) – 12/27/sp
Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na
področju varstva okolja (Adrijana Viler Kovačič) –
21/II–VI/pril
Spletni smerokaz: Bicikelj (Irena Vovk) – 28-29/46/prik
Klimatska pravičnost – rezultat mednarodne pravičnosti ali njen
pogoj? (Edita Turičnik) – 37/28/por
Razmejitev pristojnosti med državo in samoupravnimi lokalnimi
skupnostmi – 38/21/sp
Pozitiven pristop k reševanju sporov (Irena Tomažin) –
39-40/34/por
Letno poročilo Varuha – priložnost za premislek o varovanju
človekovih pravic (Zdenka Čebašek - Travnik) – 41-42/3/uv
Zaupanje je dobro, nadzor je še boljši (Andreja Tratnik) –
47/29-30/por

pravosodje
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glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
In flagranti: Odžagani (Hinko Jenull) – 3/33/č
Nezavezujoče: Teorija in praksa (Andraž Teršek) – 8/33/č
Ali je sploh še mogoče pripreti sodnika (Dušan Štrus) –
12/8–10/č
Pravosodje – kako naprej? (Matej Avbelj) – 12/29/por
Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika
(Marko Šorli) – 13/6-7/odm
Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto (Dušan
Štrus) – 14/8–10/odm
Zakon o sodnih taksah, Zakon o odvetniški tarifi in Notarska
tarifa z uvodnimi pojasnili (Jernej Podlipnik) – 14/30-31/prik
Kdo naj pravno svetuje – (ne)primernost veljavne ureditve (Til
Rozman) – 24-25/17-18/č
Pravniki kot zgled? (Janez Kranjc) – 27/3/uv
Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike (Bećir Kečanović) –
28-29/12/č
Tri leta potem (Matjaž Ambrož) – 32/3/uv
Kaj je ostalo od zemljiške knjige ... po tem, ko se je preselila
na Vrhovno sodišče – drugič (Katarina Bradaška) –
35/9–11/č
Slovenija, zbudi se! (Damijan Florjančič) – 35/28-29/por
Ad hoc: Življenje brez pravnikov: osvoboditev ... (Vesna Bergant
Rakočević) – 35/33/č
Napadi na nosilce sodne funkcije ogrožajo bistvo pravne države
(Lojze Ude) – 37/3/uv
Drobitev predpisov ali njihova simbiotična združitev? (Marko
Pavliha) – 37/19/odm
Miha Wohinz (1930–2011) (Aleš Zalar) – 37/29/zap
Različni pristopi prekrškovnih reform (Petra Čas in Nuša Orel) –
38/29-30/por
Z obrobja postave: Zablodele pravice (Tomaž Pavčnik) –
39-40/37/č
Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) –
41-42/25-26/por
Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje (Lojze
Ude) – 44/3/uv

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Pred volitvami – odgovori političnih strank na pet perečih izzivov
– 45/I–VIII/pril
In flagranti: Etika pregona (Hinko Jenull) – 45/33/č
Kako povrniti zaupanje v pravo – izbranih 10 najvplivnejših
pravnikov (Blaž Vrbič in Živa Cotič) – 46/28-29/por
Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri
sojenju (Zoran Skubic) – 49-50/29/sp

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

predsednik republike
Kapitan ostane na ladji (Vesna Bergant Rakočević) – 17/33/č

prekrški
glej kaznovalno pravo

premičnine
Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v
evropskem pravnem prostoru (Renato Vrenčur) –
11/50-51/prik

prevozno pravo
Klavzula EXW Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Marko
Djinović in Andrej Friedl) – 1/10–12/č
Klavzula FCA Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Peter
Rižnik) – 2/10-11/č
CPT Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej Friedl
Klavzula) – 3/9–11/č
Posebnosti vključitve klavzule CIP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 4/19–21/č
DDV in postopek 42 – dodatno pojasnilo – 4/I-II/erar
Opravljanje poletov s toplozračnimi baloni spada v okvir
prometne politike EU (Katarina Vatovec) – 4/26-27/sp
Vključitev novih klavzul DAT in DAP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović in Peter Rižnik) – 5/15–17/č
Previdno pri izbiri klavzule DDP Incoterms 2010 (Andrej Friedl)
– 6-7/17-18/č
Klavzula FAS Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (Andrej
Friedl in Peter Rižnik) – 8/13–15/č
Klavzula FOB Incoterms 2010 (Marko Djinović) – 9/14-15/č
Spletni smerokaz: Pravice potnikov na dlani (Irena Vovk) –
10/38/prik
Klavzula CFR Incoterms 2010 (Peter Rižnik) – 12/17-18/č
Posebnosti vključitve klavzule CIF Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (Marko Djinović) – 13/11-12/č
Razlikovanje med državnimi in civilnimi letali v okviru
teritorialnega načela (Sabina Zgaga) – 18/17-18/č
Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca – 22/I/erar
Svobodno morje (Marko Pavliha) – 23/30-31/prik
Splošna odškodninska odgovornost prevoznika in uporaba
določil CMR – 26/II-III/pod
Spletni smerokaz: LPP in Google Transit (Irena Vovk) –
26/38/prik
Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevozih storitev,
povezanih z uvozom blaga – 30-31/I/erar
Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU (Rajko
Knez in Janja Hojnik) – 35/6–8/č
ZPCP-2C – nadaljevanje erozije obligacijskega prava (Matjaž
Ujčič) – 38/10–12/č
Razlaga pojmov »odpoved« leta in »dodatna odškodnina« iz
Uredbe št. 261/2004 (Katarina Vatovec) – 41-42/31-32/sp
Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010 (Andrej Friedl in Marko
Djinović) – 49-50/11-12/č

prisilna poravnava
glej tudi insolvenčno pravo
Predmet varstva pri prednostnih terjatvah po 21. členu ZFPPIPP
(Emina Mulalić) – 8/17-18/č
Novela ZFPPIPP (Irena Vovk) – 8/32/por
Predlog novele ZFPPIPP-D (Vera Samardžija) – 10/17-18/č
Prisilna poravnava in popravek odbitka vstopnega DDV (Jernej
Podlipnik) – 36/9–11/č
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pristojnost
Nesreča pri delu in krajevna pristojnost – 41-42/III/pod

pritožba
glej pravna sredstva

priznanje tuje odločbe
Predlog spremembe uredbe Bruselj I (Jerca Kramberger Škerl)
– 4/17–19/č
(Ne)upoštevanje pogoja prebivališča ob prvi izdaji vozniškega
dovoljenja (Katarina Vatovec) – 22/26-27/sp
Starostna pokojnina – obvezno zavarovanje v drugi članici EU –
načelo izenačevanja dejstev – 32/22-23/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – postopek za
prevzem izvršitve kazni po sodbi tujega sodišča –
36/22–24/sp
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah – čezmejni civilni
postopki v EU (Tjaša Ivanc) – 45/28/por
Vprašanje pristojnosti nacionalnega sodišča po Uredbi
Bruselj I, ko v potrošniškem sporu prebivališče toženca ni
znano (Judita Dolžan) – 46/25-26/sp

promet
Sporne kazenske točke v cestnem prometu (Vid Jakulin) –
5/19-20/č
Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika
motornega vozila (Barbara Kranjc) – 17/16–18/č
Direktiva o letaliških pristojbinah ostaja veljavna (Katarina
Vatovec) – 20/25-26/sp

regres
glej letni dopust

retorika
Je cinizem humor? (Marko Pavliha in Bogdana Herman) –
2/32/č
Učimo se vse življenje (Marko Pavliha in Bogdana Herman) –
4/32/č
Slonokoščeni stolpi retorike (Marko Pavliha in Bogdana Herman)
– 6-7/40/č
Govornikova samopodoba (Marko Pavliha in Bogdana Herman)
– 9/32/č
V slovo naši mali šoli retorike (Marko Pavliha in Bogdana
Herman) – 11/52/č
Mala šola retorike (Matjaž Ambrož) – 49-50/39/prik

revidiranje

psihologija
Sodelujem z ljudmi v odvetniški pisarni, ne z odvetniško pisarno
(Uroš Košenina in Judita Peterlin) – 19/14–16/č
Vinjete, in ne kazenske točke (Andreja Tratnik) – 22/27/por
Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v
postmodernem kontekstu (Ciril Keršmanc) – 26/28-29/prik
Modri sodnik, psihoterapevt in superman! (Nana Weber) –
34/29/por
Zamegljevanje podražitev se ne obnese (Sandi Kodrič) –
36/34/č
Paradoksi: Nevropravo (Aleš Završnik) – 43/33/č

R
računovodstvo
glej tudi revidiranje
Letno poročilo že po novem – 5/I–III/pod
Tudi revizorji imajo svoja pravila delovanja – 8/I-II/pod
Udeležba delavcev pri dobičku – 9/III/erar
Po spremembah MSRP 3 poglobljena računovodska obravnava
poslovnih združitev – 10/I-II/pod
Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti (Petra Ferk) – 21/12-13/č
Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega
delovanja javnih podjetij – 21/I-II/pod
Tudi odvetniki in računovodski servisi morajo preprečevati pranje
denarja in financiranje terorizma – 36/I-II/pod

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Še ena prepoved referenduma? (Matej Avbelj) – 1/12-13/č
Referendumski dan (Irena Vovk) – 3/32/por
Ali Ustavno sodišče lahko prepove referendum o pokojninski
reformi (Bojan Bugarič) – 5/6–9/č
Zakonodajni referendum (Albin Igličar) – 6-7/38-39/prik
Protiustavnosti ZPIZ-1 danes ni mogoče utemeljiti – 10/20/sp
Spletni smerokaz: Malo delo (Irena Vovk) – 12/38/prik
Ob spremembah ustavne ureditve referenduma še uvedba
predhodne kontrole ustavnosti zakonov? (Borut Šinkovec) –
13/17–19/č
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Prepoved objave raziskav javnega mnenja v medijih pred
glasovanjem – 14/21-22/sp
In flagranti: Ni prostora za starce (Hinko Jenull) – 14/33/č
Zahteva za prepoved referenduma se zavrne – 17/21/sp
Sodno varstvo zoper akt predsednika Državnega zbora –
18/22/sp
Pred referendumom o ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) – 20/3/uv
Paradoksi: Prekariat (Aleš Završnik) – 23/33/č
Pokojnine v muzeje? (Jure Mikuž) – 23/34/č
Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije
(Neža Kogovšek Šalamon) – 26/14–16/č
Z obrobja postave: Zablodele pravice (Tomaž Pavčnik) –
39-40/37/č
Razumljivost referendumskih vprašanj – 49-50/28/mo

Tudi revizorji imajo svoja pravila delovanja – 8/I-II/pod
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 22/34/č
Javnost ima pravico dostopa do revizijskega poročila
Evropskega parlamenta (Katarina Vatovec) – 23/24-25/sp

revizija (pravno sredstvo)
glej tudi pravna sredstva
Obrazložitev zavrnitve predloga za dopustitev revizije – 21/19/sp
Meje pritožbenega in revizijskega preizkusa – 33/25-26/sp
Nepopolna revizija – sklep o dopustitvi revizije kot priloga
revizije – 44/23-23/sp

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
EU in učinkovit pregon mednarodnih hudodelstev (Sabina
Zgaga) – 17/18-19/č
Gadafi iskan pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (Miša
Zgonec - Rožej) – 28-29/21-22/č
Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu (Vid Bele) –
28-29/37/prik

roki
Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih
(Igor Vuksanović) – 4/13-14/č
Plačilni roki (Irena Vovk) – 4/32/por
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji (Damjan Možina) –
11/9–11/č
Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema …
(Miha Juhart) – 12/3/uv
K sprejetemu predlogu novele ZDDV (Andrej Grah Whatmough)
– 12/13-14/č
Zadnje spremembe ZDDV-1 se kažejo tudi v uresničevanju pravice do odbitka DDV – 12/I-II/pod
Plačila podizvajalcem (Irena Vovk) – 13/32/por
Popolna ponudba – vstopnica za uspešno konkuriranje pri
javnem naročilu (Tanja Bratina) – 14/II–VIII/pril
Nezakonito prebivanje tujca – 15-16/23/sp
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost –
novi 66.a člen – 15-16/I-II/erar
Prijava in plačilo terjatev v insolvenčnih postopkih (Klemen
Štefančič) – 19/II–VII/pril
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (1.) (Ivan Kranjec) – 20/11–13/č
Rok za zahtevo za izločitev višjega sodnika – 20/20/sp
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Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 – 20/I/erar
Parcialno spreminjanje sistemske zakonodaje (Irena Vovk) –
20/28/por
Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen
pozitiven učinek? (2.) (Ivan Kranjec) – 21/14–16/č
Uveljavljanje terjatev do aktivnih družbenikov izbrisane družbe –
prekluzivni rok – 21/20–22/sp
ZPreZP in novela ZDDV-1 v praksi: odprta vprašanja (Andrej
Grah Whatmough) – 22/6–8/č
Učinek izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije
na pravice upnikov po 442. členu ZFPPIPP (Ana Testen) –
22/8–10/č
Obvezni večstranski pobot – 22/I/erar
Obvezni večstranski pobot po ZPreZP in njegove praktične
posledice (Aljoša Dežman) – 23/6-7/č
Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPREZP – 24-25/I-II/erar
Ali za izdajo plačilnega naloga v hitrem prekrškovnem postopku
ne veljajo nobeni roki!? (Slobodan Rakočević) – 26/10-11/č
Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe (Hinko
Jenull) – 30-31/6–9/č
Roki in plačilna zamuda po ZPreZP (Vesna Kranjc) –
30-31/18–21/č
Kmalu spremembe pri obveznem pobotu – 32/I–II/pod
Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka
ostaja (Andrej Grah Whatmough) – 35/15–17/č
ZPCP-2C – nadaljevanje erozije obligacijskega prava (Matjaž
Ujčič) – 38/10–12/č
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
(Luka Vavken) – 48/II–IV/pril

Romi
Odiseja pravne države v Grosupljem (Blaž Kovač) – 1/14-15/č
Upanje za človekove pravice (Irena Vovk) – 19/32/por
Način pridobitve soglasja za sterilizacijo (Nana Weber) –
48/26/sp

Romunija
Pasivno kajenje v zaporu (Andreja Tratnik) – 13/29/sp
Epilog romunski pomladi decembra 1989 (Andreja Tratnik) –
30-31/31-32/sp

Rusija
Prepoved potovanj v tujino zaradi seznanitve z državnimi
skrivnostmi (Mojca Komac) – 11/45-46/sp
Spremembe na področju mednarodnih posvojitev v Rusiji (Nina
Šavli) – 14/16–18/č
Zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV
(Andreja Tratnik) – 15-16/27-28/sp
Neznosna lahkost ubijanja (Nenad Mrdaković) – 18/18-19/č
Visok dokazni standard glede zlorabe postopka, usmerjene v
uničenje družbe (Aleš Velkaverh) – 39-40/32-33/sp

S
samostojni podjetnik posameznik
Statusno preoblikovanje podjetnika – 13/III-IV/erar

sindikat
Združljivost funkcij na področju delavske participacije (Nataša
Belopavlovič) – 20/19/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – varstvo
sindikalnega zaupnika – število sindikalnih zaupnikov –
33/23–25/sp
Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju (Rajko
Pirnat) – 35/3/uv
Sankcioniranje sindikalne provokacije (Andreja Tratnik) –
36/24-25/sp
Svobodno izražanje sindikatov in sindikalistov (Andreja Tratnik)
– 46/22/sp
Članarina sindikatu in DDV – 49-50/II–IV/erar
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siva ekonomija
Sosedska pomoč (Irena Vovk) – 6-7/40/por

Poslovanje z gotovino kmalu nadzirano z davčnimi blagajnami?
– 23/I-II/pod

Slovaška
Način pridobitve soglasja za sterilizacijo (Nana Weber) –
48/26/sp

Slovenska vojska
glej vojska

socialna varnost
glej tudi upokojitev
Še ena prepoved referenduma? (Matej Avbelj) – 1/12-13/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – 1/21-22/sp
Odslej strožja obravnava dopisa ali odloga davčne obveznosti –
1/I–II/pod
Ureditev obveznega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb
v zasebnih družbah in zavodih po Zakonu o urejanju trga
dela – 2/III-IV/erar
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje –
zneski za leto 2011 – 2/IV/erar
Višina nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule –
odvajanje davkov in prispevkov za socialno varnost –
3/0-21/sp
Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti – 4/IV/erar
Ali Ustavno sodišče lahko prepove referendum o pokojninski
reformi (Bojan Bugarič) – 5/6–9/č
(R)evolucija zdravstvenega sistema (Mateja Radej Bizjak in
Valentina Prevolnik Rupel) – 6-7/19–21/č
Obdavčitev pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju (Maja Golovrški) – 8/11-12/č
Indirektna škoda zaradi nezakonite odpovedi – 8/II-III/pod
Delodajalski pogled na potrebne spremembe ZDR (Metka Penko
Natlačen) – 9/16-17/č
Prožnost in varnost (Vera Samardžija) – 9/29/por
Protiustavnosti ZPIZ-1 danes ni mogoče utemeljiti – 10/20/sp
Neizpolnitev pogodbe o sofinanciranju – 10/II-III/pod
Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne
varnosti (Grega Strban) – 11/19–21/č
Pravica do nadomestila za brezposelnost – 11/38–40/sp
Pravica do varstvenega dodatka – ugotavljanje premoženjskega
cenzusa – 11/40-41/sp
Spletni smerokaz: Malo delo (Irena Vovk) – 12/38/prik
Kaj prinašata socialno podjetništvo in Zakon o socialnem
podjetništvu družbi (Elizabeta Zirnstein in Tina Bratkovič) –
13/13-14/č
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje – 13/II-III/erar
In flagranti: Ni prostora za starce (Hinko Jenull) – 14/33/č
Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo (Andrej Ferlinc) –
15-16/6–9/č
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu (Nataša
Belopavlovič) – 15-16/22/vo
Začetek izplačevanja pokojnine – 15-16/23/sp
Vprašanje – obračun akontacije dohodnine – 15-16/III/erar
Socialno podjetništvo za drugačne dividende (Sandi Kodrič) –
15-16/42/č
Akontacija dohodnine od pokojninske rente – 18/II-III/erar
Razkritje osebnih podatkov oseb – 18/25/mo
Družinska pokojnina in otroška olajšava (Jernej Podlipnik) –
19/18/vo
Izplačevanje pokojnine istospolnemu partnerju (Neža Kogovšek
Šalamon) – 19/23-24/sp
Pred referendumom o ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) – 20/3/uv
Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna
socialna zavarovanja: spremembe v postopku vlaganja prijav
v obvezna socialna zavarovanja – začetek izvajanja 1. julij
2011 – 20/II–IV/erar
Alternative, ki to niso (Nana Weber) – 21/27/por
Pogoji za pridobitev starostne pokojnine v letu 2011 v skladu z
ZPIZ-1 (Nina Kos) – 22/13-14/č
Ali bo res vsakdo, ki se pritoži, upravičen do državne štipendije?
(Sabina Kompolšek) – 23/9–11/č
Pokojnine v muzeje? (Jure Mikuž) – 23/34/č
Spletni smerokaz: Kadri in štipendije (Irena Vovk) – 23/38/prik
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Razvrstitev v zavarovalno osnovo – poslovodna oseba –
24-25/I/erar
Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov
– 26/I-II/pod
Socialno podjetništvo – priložnost in izziv (Vida Kokalj) –
27/10–12/č
Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 27/13–16/č
Posredovanje kopij odločb centra za socialno delo DURS-u –
27/24-25/mo
Starostna pokojnina – obvezno zavarovanje v drugi članici EU –
načelo izenačevanja dejstev – 32/22-23/sp
Posredovanje dokumentacije odvetniku – 32/26/mo
Vprašanje glede premij PDPZ – 33/III-IV/erar
Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno
zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu
dohodnine – 35/IV/erar
Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po
upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo (Gregor
Verbajs) – 38/8–10/č
Še o poslovodenju po upokojitvi (Romana Hieng) –
39-40/19-20/odm
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih
oseb – 39-40/III-IV/erar
Ustava in ekonomska politika (Igor Vuksanović) –
41-42/18–20/odm
Še o poslovodenju po upokojitvi – drugič (Gregor Verbajs) –
41-42/20-21/odm
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – opredelitev poklica
in invalidnost – 41-42/28–30/sp
Prednost ima bolnik, ne zdravnik! (Jaka Slokan) – 43/6–8/č
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih
oseb pri dohodnini – 43/III/erar
K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do
poštenega sojenja (Tilen Štajnpihler) – 44/28/sp
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega
in pravico do dopusta ter regresa (Nataša Belopavlovič) –
45/18/vo
Tudi invalidom III. kategorije pravice iz invalidskega zavarovanja
– 45/19/sp
Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV –
45/I–III/erar
Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo?
(Nina Kos) – 46/13–15/č
Vračilo socialne pomoči po smrti prejemnika (Nataša
Belopavlovič) – 47/18/vo
Mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju – ponovna
odmera pokojnine – 47/21-22/sp
Dostava obrokov hrane in obračunavanje DDV – 47/I/erar
Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 sledi spremembam že veljavnega ZUPJS in uvaja nove obrazce –
48/I-II/pod
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – samozaposleni –
pravna praznina – 49-50/23-24/sp
Oskrba umrlega in obračunavanje DDV – 49-50/I/erar

sociologija
Zakonodajna dejavnost (Dušan Štrus) – 33/30-31/prik

Sodišče Evropske unije
V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in
transparentnostjo (Kristina Kotnik Šumah) – 1/15-16/odm
Vstop v coffee-shope dovoljen le nizozemskim prebivalcem
(Katarina Vatovec) – 1/25-26/sp
Nejeverni Tomaži v zdravstvu (Mateja Radej Bizjak) – 2/18-19/č
Upravičenost odvzema plemiškega naziva (Katarina Vatovec) –
2/25-26/sp
Sporno širjenje iger na srečo ob deklarativni skrbi za javno
zdravje (Dženeta Cizelj) – 3/13-14/č
(Do)smrtna kazen za doping v športu (Vesna Bergant Rakočević)
– 3/15-16/č
Svoboda izobraževanja pravnikov v EU (Janja Hojnik) – 3/24/sp
Predlog za predhodno odločanje: zadeva Pelati (Saša Sever) –
3/25-26/sp
Opravljanje poletov s toplozračnimi baloni spada v okvir prometne politike EU (Katarina Vatovec) – 4/26-27/sp
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Odškodnina ali nadomestilo za neizrabljen letni dopust (Tanja
Pirnat) – 6-7/21-22/č
Objava razpisa zgolj v treh uradnih jezikih (Katarina Vatovec) –
6-7/33-34/sp
Kdo plača stroške za priče v primeru čezmejnega pridobivanja
dokazov (Katarina Vatovec) – 8/26-27/sp
Zavarovalniške premije ne smejo diskriminirati po spolu (Janja
Hojnik) – 9/25-26/sp
Sodišče za evropske patente in patente Skupnosti v neskladju s
pravom EU (Maja Smrkolj) – 10/24-25/sp
Nadgradnja koncepta državljanstva Unije (Katarina Vatovec) –
10/25-26/sp
Evropskega prava še vedno ne poznamo dovolj (Verica
Trstenjak) – 11/3/uv
Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti (Matej
Avbelj) – 11/7-8/č
Ustavno)sodna presoja in predhodno odločanje v pravu EU
(Matej Accetto) – 11/24–26/č
Zaposlitve slovenskih pravnikov na Sodišču EU in njegova
jezikovna ureditev (Silva Horvat) – 11/26-27/č
Drugo slovensko predhodno vprašanje in pravna misel (Damjan
Kukovec) – 11/28–30/č
Poraz FIFA in UEFA v primeru »belih seznamov« (Vesna Bergant
Rakočević) – 11/43-44/sp
»Tuji« odvetnik kot »odvetnik« (Saša Sever) – 11/44-45/sp
Reševalna služba – javno naročilo storitev ali koncesija storitev?
(Petra Ferk) – 12/25-26/sp
Razširjena pravica javnosti do dostopa do dokumentov (Kristina
Kotnik Šumah) – 12/26/sp
Tretja obsodba Slovenije (Katarina Vatovec) – 12/27/sp
Pristojnosti Sodišča EU in Komisije v zvezi z izvrševanjem sodb
Sodišča (Katarina Vatovec) – 13/26-27/sp
Stoletna pivovarska vojna se nadaljuje (Maja Smrkolj) –
14/26/sp
Sodna prepoved nadaljevanja kršitev znamke Skupnosti
praviloma učinkuje v vsej EU (Katarina Vatovec) –
15-16/30-31/sp
Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim
pravom (Marko Ilešič) – 18/10-11/č
Vpliv dvojnega državljanstva na pridobitev pravice do prebivanja
po pravu EU (Katarina Vatovec) – 19/21-22/sp
Izplačevanje pokojnine istospolnemu partnerju (Neža Kogovšek
Šalamon) – 19/23-24/sp
Direktiva o letaliških pristojbinah ostaja veljavna (Katarina
Vatovec) – 20/25-26/sp
Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve
nezakonitih priseljencev (Maja Smrkolj) – 21/26-27/sp
Razmejitev med javnimi naročili storitev in koncesijami storitev
(Marko Zupanc) – 22/II–VIII/pril
(Ne)upoštevanje pogoja prebivališča ob prvi izdaji vozniškega
dovoljenja (Katarina Vatovec) – 22/26-27/sp
Javnost ima pravico dostopa do revizijskega poročila
Evropskega parlamenta (Katarina Vatovec) – 23/24-25/sp
Kdo nosi stroške zamenjave blaga z napako? (Katarina Vatovec)
– 24-25/32/sp
Kdaj se šteje, da kmet prepreči pregled na kraju samem v
odločanju o finančni pomoči (Ines Grah) – 24-25/33-34/sp
(Ne)utemeljenost monopola nad prirejanjem konjskih stav
(Katarina Vatovec) – 27/27-28/sp
Pravica do prostega gibanja in družinske združitve v praksi po
sodbi v zadevi Metock (Lara Grušovnik) – 28-29/20-21/č
Epilog prve tožbe Slovenije proti Komisiji (Ines Grah) –
28-29/30/sp
Stroški čezmejnega pridobivanja dokazov v EU (Judita Dolžan) –
28-29/31-32/sp
Odgovornost upravljavca spletnega trga za kršitve znamk, ki jih
storijo uporabniki (Judita Dolžan) – 30-31/36-37/sp
Listina EU o temeljnih pravicah dopušča odobritev pravne
pomoči pravnim osebam (Katarina Vatovec) – 33/27-28/sp
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Maja
Smrkolj) – 34/21-22/č
Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU (Rajko
Knez in Janja Hojnik) – 35/6–8/č
Pogoji za priznanje materialne imunitete poslancem Evropskega
parlamenta (Katarina Vatovec) – 35/23-24/sp
Obvezna prepoved približevanja žrtvi nasilja v skladu s pravom
EU (Katarina Vatovec) – 36/25-26/sp
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Avstrijska monopolna ureditev spletnih iger na srečo (Katarina
Vatovec) – 37/23/sp
Kaj zajema nadomestilo plače, do katere je upravičen pilot med
letnim dopustom (Katarina Vatovec) – 38/25/sp
Murphyjin zakon (Vesna Bergant Rakočević) – 39-40/27-28/sp
Tudi v Franciji bodo sejali gensko spremenjeno Monsantovo
koruzo MON 810 (Andreja Tratnik) – 39-40/29/sp
Razlaga pojmov »odpoved« leta in »dodatna odškodnina« iz
Uredbe št. 261/2004 (Katarina Vatovec) – 41-42/31-32/sp
Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska
družba prejme iz tujine (Saša Sever) – 43/24-25/sp
Pogoji za neprivilegirane tožnike za vložitev ničnostne tožbe
(Želja Cilenšek Bončina) – 43/25-26/sp
Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje
tožiti? (Zoran Skubic) – 44/25/sp
Ali je mogoče patentirati uporabo človeških zarodkov? (Katarina
Vatovec) – 45/24-25/sp
Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje (Saša Sever) –
45/27/por
Ali je pravilno »kaša« ali »kasha«? (Zoran Skubic) – 46/23/sp
Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega
dopusta (Katarina Vatovec) – 46/24/sp
Vprašanje pristojnosti nacionalnega sodišča po Uredbi
Bruselj I, ko v potrošniškem sporu prebivališče toženca ni
znano (Judita Dolžan) – 46/25-26/sp
Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom (Zoran
Skubic) – 47/24/sp
Filtriranje avtorskih vsebin (Žiga Dolhar) – 47/25-26/sp
Ad hoc: Lux-uz (Vesna Bergant Rakočević) – 47/33/č
Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško
delo? (Zoran Skubic) – 48/23/sp
Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s
pravom EU? (Katarina Vatovec) – 48/24/sp
Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri
sojenju (Zoran Skubic) – 49-50/29/sp
Uporaba prava EU na področju državljanstva EU (Katarina
Vatovec) – 49-50/30-31/sp

sodni register
Povezanost poslovnih (sodnih) registrov v EU (Janja Hojnik) –
18/11-12/č
Učinek izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije
na pravice upnikov po 442. členu ZFPPIPP (Ana Testen) –
22/8–10/č
Izbris d. o. o. po skrajšanem postopku (Aljoša Dežman) –
30-31/23/vo
Izbris gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije
– krivica za dolžnike ali edino sredstvo za upnike? (Sanda
Skubic Drnovšek) – 43/19/por
Odjava sedeža d. o. o. (Aleš Velkaverh) – 46/18/vo
Družbeniki izbrisanih družb – se bo saga z novim zakonom
končala? (Jasna Murgel) – 47/8–10/č
Postopke zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod in
ZFPPIPP je treba takoj nadaljevati (Mirko Filipović) –
49-50/13–15/odm

sodstvo
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glej tudi ustavno sodstvo
Ponovni zagon? (Vesna Bergant Rakočević) – 1/3/uv
Odgovornost države za padajoče kamenje (Damjan Možina) –
2/6–9/č
Dobri rezultati (Irena Vovk) – 2/32/por
Skrbnik za posebni primer ali začasni zastopnik (Nada Caharijaz
Ferme) – 3/16-17/č
(Ne)racionalizacija procesnega vodenja kazenskih postopkov
(Barbara Nerat) – 4/29/zap
Z obrobja postave: Resnost in neresnost sodstva (Tomaž
Pavčnik) – 4/33/č
Koliko časa še? (Hinko Jenull) – 5/3/uv
Izpodbijanje odločb v delovnem sporu (Aleksandra Hočevar
Vinski) – 5/20/č
In odjeknilo je (Miloš Zarić) – 5/28-29/zap
Ad hoc: Sodniški eros ali koliko nas mora biti sram? (Vesna
Bergant Rakočević) – 5/33/č
Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši
praksi ESČP (Aleš Galič) – 6-7/6–8/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Za čim učinkovitejši dostop do kakovostnega sodnega varstva
(Anton Panjan) – 9/3/uv
Z obrobja postave: Od sodnih zaostankov, ki so proizvod duševne lenobe, k vprašanju vrednot (Tomaž Pavčnik) – 10/33/č
Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti (Matej
Avbelj) – 11/7-8/č
Ustavno)sodna presoja in predhodno odločanje v pravu EU
(Matej Accetto) – 11/24–26/č
Izzivi zvočnega snemanja obravnav in transkribiranja posnetkov
(Martina Šetinc Tekavc) – 13/15-16/č
Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem
poklicu (Gordana Ristin) – 13/II–V/pril
Mediacije pred delovnimi sodišči (Janez Novak) – 13/VI–VII/pril
Zahteva za pridobitev dovoljenja Državnega zbora – kazenski
postopek zoper sodnika – 13/23–26/sp
Življenjske razmere oseb na varovanih oddelkih – 15-16/26/mo
Z obrobja postave: Snemanje glavne obravnave in kaos
informacij (Tomaž Pavčnik) – 15-16/41/č
Reintegracija ali sodna razveza pogodbe o zaposlitvi in
odškodnina po 118. členu ZDR? (Martina Šetinc Tekavc) –
17/II–VI/pril
Kdaj gre za spremembo delodajalca? (Tanja Pirnat) –
17/VII-VIII/pril
Trenutek sklenitve pogodbe v prometu s kmetijskimi zemljišči
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/7–9/č
Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče (Mile Dolenc) –
19/6-7/č
Izvedenci: pri sedemdesetih ob licenco? (Evelin Pristavec Tratar)
– 20/8–10/č
Revolucija v zemljiški knjigi (Nejc Zemljak) – 20/13-14/č
Ne-resno e-sodstvo (Janez Tekavc) – 20/15-16/č
Rok za zahtevo za izločitev višjega sodnika – 20/20/sp
ZIZ-H med ZIZ-G in ZIZ-I (Maja Lajevec) – 20/II–VIII/pril
Ad hoc: Sramotilni špalir (Vesna Bergant Rakočević) – 22/33/č
Odmera enotne kazni (Boštjan Polegek) – 23/II-VI/pril
40 let Slovenskega sodniškega društva (Živa Cotič) –
23/28-29/por
Spletni smerokaz: Slovensko sodniško društvo (Irena Vovk) –
24-25/46/prik
ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi (Urška Klakočar Zupančič) –
26/II–VIII/pril
Z obrobja postave: Laž (Tomaž Pavčnik) – 26/33/č
Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 27/13–16/č
Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga
intelektualcev (Boštjan Zalar) – 27/II–VIII/pril
ZVEtL in ovire za njegovo izvajanje v praksi (Mateja Tamara
Fajs) – 28-29/9–11/odm
Sklepanje poravnav po opravljenem mediacijskem postopku pred
sodišči druge stopnje (Vita Vidic Damjanovič) –
28-29/17–20/č
Sodniški pripravnik – skladnost 11.a člena ZPDI s konvencijama
MOD št. 105 in št. 29 – 28-29/24-25/sp
Odškodninska odgovornost države – protipravno ravnanje
sodnika – sodni zaostanki – 28-29/26–28/sp
Ad hoc: Super sezona (Vesna Bergant Rakočević) – 28-29/41/č
Indeks nezaupanja v sodstvo = število sporov/število prebivalcev
(Jan Zobec) – 30-31/3/uv
Deset let ARS (Irena Vovk) – 30-31/40/por
Upravna izplačilna prepoved po ZIZ – nekatera vprašanja iz
prakse (Dida Volk) – 34/14–17/č
Pobot skozi pravdni postopek (Barbara Petrič) – 34/II–VII/pril
Zamuda pri predčasnem prestajanju kazni zapora zaradi napake
sodišča – 34/27/mo
Nekaj dodatnih misli o upravni izplačilni prepovedi (Igor
Vuksanović) – 36/11–13/odm
Sodna praksa (Irena Vovk) – 38/32/por
Močno sodstvo – garant pravne države (Janja Roblek) –
39-40/3/uv
Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v
izvršbi (Janč Ljubimski) – 41-42/6–10/č
(Ustavno)sodno odločanje (Andreja Tratnik) – 43/15/por
Uveljavljanje načela otrokovih koristi ne sme voditi v arbitrarnost
(Tadeja Jelovšek) – 43/26-27/sp
Rubež materialnih stroškov – sprenevedanje ali neustrezna
zakonska ureditev (Sebastjan Kerčmar) – 45/10-11/č
V območju nelagodja (Vesna Bergant Rakočević) – 46/3/uv
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi
sodbe sodišča (Tanja Pirnat) – 46/15–17/č
Poudarek na pomenu neodvisnosti sodišča in kakovosti
odločitev Iztok Štefanec) – 46/27/por
Z obrobja postave: Kaj lahko sodstvo stori za ohranitev trajnega
mandata (Tomaž Pavčnik) – 46/33/č
Ad hoc: Lux-uz (Vesna Bergant Rakočević) – 47/33/č
Prebiranje obtožbe odhaja v zgodovino (Zvonko Fišer) –
49-50/6–8/č
Procesne prekluzije z vidika materialnega procesnega vodstva
(Urška Grm) – 49-50/17–19/č
Dr. Svetozar Polič (1916–2011) (Janja Roblek) – 49-50/38/zap

sovražni govor
Spletni smerokaz: Spletno oko (Irena Vovk) – 4/38/prik
Veliko jih je govorilo, malokdo bi bral (Andraž Teršek) –
49-50/41/č

splav
Zasebno življenje nosečnice v konkurenci s pravico do življenja
zarodka (Nana Weber) – 2/24-25/sp

Srbija
Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo (Ana Kastelec in
Vasilka Sancin) – 15-16/II–VII/pril

standardi
Kaj sploh imamo od standardov kakovosti v državni upravi
(Vinko Skale) – 34/10–12/č
Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah (Peter Merc
in Staša Sokolić) – 34/19-20/č
(Ne)varna javna otroška igrala (Matjaž Debelak) – 39-40/21-22/č

stavka
Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju (Rajko
Pirnat) – 35/3/uv

stečaj
glej tudi insolvenčno pravo
Posebno varstvo terjatev delavcev v postopkih zaradi
insolventnosti s prednostno pravico (Emina Mulalić) –
6-7/13-14/č
Predmet varstva pri prednostnih terjatvah po 21. členu ZFPPIPP
(Emina Mulalić) – 8/17-18/č
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji (Damjan Možina) –
11/9–11/č
Davčna zakonodaja (preveč) obremenjuje upnike v postopkih
zaradi insolventnosti (Jure Mercina) – 17/13-14/č
Nagrada za delo stečajnega upravitelja – 17/III/pod
Učinek izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije
na pravice upnikov po 442. členu ZFPPIPP (Ana Testen) –
22/8–10/č
Izpodbijanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem (Boštjan
Grešak) – 28-29/23/vo
Varstvo pred odpovedjo v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca
(Nataša Belopavlovič) – 32/21/vo
Pobotanje v stečajnem postopku – uporaba OZ –
39-40/25-26/sp
Vračilo predujma za začetek stečajnega postopka v proračun
sodišča (Franci Ježek) – 43/14/č

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Stavbna pravica kot način financiranja v občinah (Janez Tekavc)
– 12/II–VI/pril
(Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti (Andrej
Hafner) – 12/VII-VIII/pril
Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem
postopku (Urška Klakočar Zupančič) – 15-16/16–18/č
Lažji vpis etažne lastnine (Irena Vovk) – 21/32/por
Ekonomska analiza stvarnega in pogodbenega prava – izziv
zakoreninjenim miselnim vzorcem (Vesna Bergant Rakočević)
– 22/28/por
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Informacijsko nepismen danes je tako kot nepismen nekoč
(Andreja Tratnik) – 23/26-27/por
ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi (Urška Klakočar Zupančič) –
26/II–VIII/pril
Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi
(Mojca Leitinger Okršlar in Mitja Širaj) – 35/11–14/č
Še o agrarnih skupnostih: pomanjkljivosti predloga novele
ZPVAS-F (Andrej Hafner) – 36/13–15/č
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu
lastninske pravice (Nina Scortegagna Kavčnik in Nina Vovk)
– 39-40/II–XII/pril
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
ali pravne dileme 3.g člena ZKZ (Andrej Hafner) –
43/10–12/č
Posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javno lastnino (Živa
Cotič) – 43/16-17/por
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL (Urška
Klakočar Zupančič) – 43/II–VIII/pril
Geodetska uprava s parcelacijami razlaščala zasebna zemljišča
(Božidar Demšar) – 45/12–14/č
(Ne)spremenljivost vrstnega reda hipotek (Dominik Kuzma) –
46/8-9/č
Kršitev predkupne pravice solastnika nepremičnine – odprava
kršitve med pravdo – uveljavljanje predkupnih
Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in
zemljiškoknjižnega prava (Nana Weber) – 48/29/por

Svet Evrope
Cena človekovih pravic (Matija Žgur) – 5/21/č
Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP (Nana Weber) –
32/II–VII/pril
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Maja
Smrkolj) – 34/21-22/č

svoboda izražanja
Meje političnega govora (Andreja Tratnik) – 3/23/sp
Sodba v postopku zoper profesorja Weilerja (Maja Smrkolj) –
10/28/sp
Nezavezujoče: Novinar ni policist (Andraž Teršek) – 13/33/č
Prepoved objave raziskav javnega mnenja v medijih pred
glasovanjem – 14/21-22/sp
Začasna prepoved predvajanja TV-oddaje (Aleš Velkaverh) –
17/26-27/sp
Neodgovornost urednika za šokantno vsebino knjige (Andreja
Tratnik) – 19/26/sp
Nezavezujoče: Več medijske pozornosti ljudem dela in znanja
(Andraž Teršek) – 19/33/č
Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in
pravico do zasebnosti (Polona Tepina) – 20/22/sp
Odgovornost novinarjev za vsebino reproduciranega gradiva s
spleta (Andreja Tratnik) – 22/25-26/sp
Angleški nogomet »proti« novim medijem (Vesna Bergant
Rakočević) – 30-31/21-22/č
Sankcioniranje sindikalne provokacije (Andreja Tratnik) –
36/24-25/sp
Neupravičeno kaznovanje novinarke zaradi razkritja obtožnice
(Andreja Tratnik) – 37/27/sp
Svobodno izražanje sindikatov in sindikalistov (Andreja Tratnik)
– 46/22/sp
Nezavezujoče: Veliko bi jih govorilo, malokdo bi bral (Andraž
Teršek) – 49-50/41/č

Š
šikaniranje (na delovnem mestu)
glej mobing

škoda
glej tudi odgovornost
Ugovor zastaranja (analiza primera) (Igor Strnad) – 1/8-9/č
Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico
do zdravega življenjskega okolja (Janč Ljubimski in Simona
Murko) – 9/11–13/odm
Bodoča in nova škoda – škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi –
15-16/24–26/sp
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Višja sila in mešano naključje (Aljoša Dežman) – 18/6-7/č
Izmenjava osebnih podatkov med zavarovalnicami – 19/20/mo
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Luigi Varanelli)
– 21/30-31/prik
Kaznovalna funkcija odškodnin v praksi? (Igor Vuksanović) –
22/11-12/č
Izplačevanje rente in regresni zahtevek (Nataša Belopavlovič) –
24-25/24/vo
Konkurenčna prepoved – pogodbena kazen – pavšalna
odškodnina – 27/23–27/sp
Odškodninska odgovornost države – protipravno ravnanje
sodnika – sodni zaostanki – 28-29/26–28/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujše kršitve
delovnih obveznosti – nemožnost nadaljevanja delovnega
razmerja – 32/23-24/sp
Povečanje tožbenega zahtevka –32/II–III/pod
Višina odškodnine zaradi smrti bližnjih – 33/20-21/sp
Nesklepčnost tožbe in objektivna odgovornost – 34/II-III/pod
Leasing motornega vozila – zavarovanec – 37/20-21/sp
Zastaranje odškodninske terjatve zaradi imisij – pojem
sukcesivno nastajajoče bodoče škode – 38/21-22/sp
Ognjemeti ostajajo (Andreja Tratnik) – 49-50/33/sp

šolstvo
glej tudi študenti
Mrtev rokav slovenskega visokega šolstva (Andraž Teršek) –
4/3/uv
Zbiranje EMŠO in/ali davčnih številk »na zalogo« (Tina Kraigher)
– 5/23/vo
Izključitev iz šole zaradi sicer nedokazanega spornega ravnanja
(Andreja Tratnik) – 5/27/sp
Avtonomnost oblasti kot odgovornost – določanje in odločanje v
habilitacijskih postopkih na univerzi (Polonca Kovač) –
9/II–VI/pril
Dežurstvo med malico na srednji šoli (Nataša Belopavlovič) –
11/33-34/vo
Razpela bodo visela (Andreja Tratnik) – 11/46-47/sp
Zbiranje elektronskih naslovov učencev – 14/25/mo
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizvolitve v naziv
– zagovor delavca – 15-16/24/sp
Javno službo v visokem šolstvu bi moral urejati zakon –
18/22/sp
Osebni podatki dolžnikov, katerih terjatve so odpisane –
21/22/mo
Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti –
22/20/vo
Ali bo res vsakdo, ki se pritoži, upravičen do državne štipendije?
(Sabina Kompolšek) – 23/9–11/č
Rekorden pripad (Irena Vovk) – 24-25/40/por
Posredovanje osebnih podatkov otroka tretji osebi na podlagi
pooblastila – 28-29/28/mo
Obdelava osebnih podatkov učiteljev in učencev –
28-29/28-29/mo
Prenova OŠ (Irena Vovk) – 28-29/40/por
Posredovanje podatkov policiji – 33/26/mo
Odgovornost za poškodbo učenca ob nespoštovanju hišnega
reda (Katja Triller Vrtovec) – 35/20/vo
Zadrževanje otrok v šoli (Sodelavka PP) – 37/20/vo
Šola plavanja (Sodelavka PP) – 39-40/23/vo
(Samo)spoštovanje sodstva (Miro Cerar) – 43/3/uv
Varstvo osebnih podatkov v osnovnošolskih dnevnikih (Sodelavka
PP) – 44/18-19/vo
Raziskovalna naloga – osebna imena učencev – 47/23/mo
E-dnevnik in e-redovalnica – 49-50/26-27/mo

Španija
Omejitev lastninske pravice s predkupno pravico (Aleš
Velkaverh) – 35/27/sp
Sankcioniranje sindikalne provokacije (Andreja Tratnik) –
36/24-25/sp

šport
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Spletni smerokaz: Preden izberete, kje boste letos smučali ...
(Irena Vovk) – 2/38/prik
(Do)smrtna kazen za doping v športu (Vesna Bergant Rakočević)
– 3/15-16/č
Če ga razjezite, ne bo kupoval (Sandi Kodrič) – 6-7/42/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Poraz FIFA in UEFA v primeru »belih seznamov« (Vesna Bergant
Rakočević) – 11/43-44/sp
Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1 – 22/I-II/erar
Angleški nogomet »proti« novim medijem (Vesna Bergant
Rakočević) – 30-31/21-22/č
Obdavčitev poklicnega športnika po določbah nacionalne davčne
zakonodaje in z vidika mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčenja – 30-31/II-III/erar
Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine od športnih stav –
30-31/IV/erar
Pomanjkljivo varstvo pred utopitvami pri izvajanju športnih
dejavnosti (Tanja Suša in Peter Lević) – 32/17-18/č
Je Oscar Pistorius res »Blade Runner«? (Vesna Bergant
Rakočević) – 33/16-17/č
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po
spremembi ZDDV-1 – 35/I-II/erar
Fotokopiranje oziroma skeniranje osebne izkaznice – 38/24/mo
Šola plavanja (Sodelavka PP) – 39-40/23/vo
Murphyjin zakon (Vesna Bergant Rakočević) – 39-40/27-28/sp
Konec pravila iz Osake (Vesna Bergant Rakočević) –
41-42/30/sp
Obrazec za personalizacijo – nogometna tekma – 48/21/mo

študenti
Posredovanje podatkov staršem polnoletnih otrok s strani
fakultete – 2/23/mo
Rimsko pravo (Aljoša Dežman) – 5/30-31/prik
Prvo slovensko tekmovanje v pogajanjih (Janja Hojnik) –
9/29/por
V Strasbourgu in Luksemburgu (Tina Ajdič) – 10/29/por
Že tretje vseslovensko tekmovanje študentov prava (Mojca
Zadravec) – 11/48/por
Strokovna ekskurzija v ZDA (Teja Podržaj) – 15-16/36/por
Rubikon 2011 (Ciril Ribičič) – 20/27/por
Neustrezno ravnanje Študentskih domov v Ljubljani – 21/21/mo
Ekskurzija študentov na Kitajsko in v Singapur (Janez Kranjc) –
22/29/por
Študentske organizacije so osebe javnega prava (Maja Potočnik)
– 26/12-13/č
Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem
zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 35/17–19/č
Življenjepis kot obvezna priloga k diplomi – 35/22/mo

Švedska
Partis.si po poti The Pirate Bay in predlog sprememb KZ-1
(Dominik Kuzma) – 28-29/15-16/č

Švica
Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč? (Matjaž Ambrož)
– 26/18-19/č
Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna (Nana Weber) –
28-29/34/sp
Razpustitev skvoterske organizacije čezmeren ukrep? (Andreja
Tratnik) – 45/23/sp

T
takse
Zakon o sodnih taksah, Zakon o odvetniški tarifi in Notarska
tarifa z uvodnimi pojasnili (Jernej Podlipnik) – 14/30-31/prik
Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV –
15-16/I/erar
Stroški postopka po novem Zakonu o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Aleksij Mužina) – 32/15-16/č
Zapadlost takse (Ana Testen) – 37/6–8/č
Plačilo sodne takse – plačilni nalog enemu od enotnih
sospornikov – fikcija umika tožbe – 46/19-20/sp
Predujem za izvedensko mnenje – 48/II-III/pod

telekomunikacije
Spletni smerokaz: Odklopljeni (Irena Vovk) – 1/38/prik

teorija prava
Pot do (prave) mere prava (Miro Cerar) – 36/30-31/prik
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Nezavezujoče: Ius resistendi (Andraž Teršek) – 37/33/č
Od resnice do uklonljivosti moralnih in pravnih norm (Marko
Novak) – 46/29/por

terminologija
glej jezik

terorizem
Paradoksi: Modni strahovi med svobodo in varnostjo (Aleš
Završnik) – 18/33/č
Neodgovornost urednika za šokantno vsebino knjige (Andreja
Tratnik) – 19/26/sp
Tudi odvetniki in računovodski servisi morajo preprečevati pranje
denarja in financiranje terorizma – 36/I-II/pod
K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do
poštenega sojenja (Tilen Štajnpihler) – 44/28/sp

tožilstvo
ZDT-1 (Irena Vovk) – 11/52/por
Ker imam rad to tožilstvo … (Zvonko Fišer) – 19/3/uv
Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike (Bećir Kečanović) –
28-29/12/č
(Problematično) skrajševanje kazenskih postopkov in nekatere
druge predlagane spremembe v noveli ZKP-K (Andreja
Tratnik) – 30-31/II–VIII/pril
Ima tudi državni tožilec kaj od 22. člena Ustave? (Jaka Pengov)
– 36/19-20/č
Ureditev poravnavanja v ZDT-1 (Jožef Kovač) – 43/12-13/č
Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1 (Evelin Pristavec Tratar) –
48/13-14/odm
Prebiranje obtožbe odhaja v zgodovino (Zvonko Fišer) –
49-50/6–8/č

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

trgovina z ljudmi
Spletni smerokaz: Proti trgovini z ljudmi (Irena Vovk) – 9/38/prik

trženje
Davčna obravnava spletnega oglaševanja – 20/I-II/erar
Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti (Rajko Pirnat) –
21/3/uv
Neposredno trženje – stavba nima evidentiranega zemljišča pod
stavbo – 24-25/29/mo
Še kdo dvomi v vpliv digitalnih socialnih omrežij? (Jure Mikuž)
– 33/34/č
Obdelava osebnih podatkov mladoletnih oseb – 36/23/mo
Murphyjin zakon (Vesna Bergant Rakočević) – 39-40/27-28/sp
Obravnava daril manjših vrednosti po ZDDV-1 – 45/I/erar

tujci
Nezakonito prebivanje tujca – 15-16/23/sp
Vprašanja glede davkov in prispevkov od stroškov pridobivanja
dovoljenja za delo in prebivanje tujcev – 22/III-IV/erar
Problem izbrisa ni rešen (Neža Kogovšek Šalamon) – 46/7-7/č
Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s
pravom EU? (Katarina Vatovec) – 48/24/sp
Zaposlovanje tujcev v javni upravi (Mateja Kosirnik) –
49-50/20-21/č

Turčija
Dopisovanje zapornikov v tujem jeziku (Andreja Tratnik) –
4/25/sp
Ginekološki pregled mladoletne pripornice brez njenega soglasja
(Andreja Tratnik) – 10/23-24/sp
Neodgovornost urednika za šokantno vsebino knjige (Andreja
Tratnik) – 19/26/sp
K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do
poštenega sojenja (Tilen Štajnpihler) – 44/28/sp
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Ukrajina
Odgovornost novinarjev za vsebino reproduciranega gradiva s
spleta (Andreja Tratnik) – 22/25-26/sp

umetnost
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po
spremembi ZDDV-1 – 35/I-II/erar
Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško
delo? (Zoran Skubic) – 48/23/sp

upokojitev
Še ena prepoved referenduma? (Matej Avbelj) – 1/12-13/č
Objava prostega delovnega mesta in izjeme od obveznosti objave (Nataša Belopavlovič) – 1/19-20/vo
Ali Ustavno sodišče lahko prepove referendum o pokojninski
reformi (Bojan Bugarič) – 5/6–9/č
Pred referendumom o ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) – 20/3/uv
Alternative, ki to niso (Nana Weber) – 21/27/por
Pogoji za pridobitev starostne pokojnine v letu 2011 v skladu z
ZPIZ-1 (Nina Kos) – 22/13-14/č
Izplačevanje rente in regresni zahtevek (Nataša Belopavlovič) –
24-25/24/vo
Odpravnina ob upokojitvi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za
določen čas (Nataša Belopavlovič) – 26/22/vo
Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po
upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo (Gregor
Verbajs) – 38/8–10/č
Še o poslovodenju po upokojitvi (Romana Hieng) –
39-40/19-20/odm
Še o poslovodenju po upokojitvi – drugič (Gregor Verbajs) –
41-42/20-21/odm
Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo?
(Nina Kos) – 46/13–15/č
Pravica do odpravnine – 48/19/sp

upravni postopek
Predlog za predhodno odločanje: zadeva Pelati (Saša Sever) –
3/25-26/sp
Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi? (Anja
Brglez) – 5/13-14/č
Avtonomnost oblasti kot odgovornost – določanje in odločanje v
habilitacijskih postopkih na univerzi (Polonca Kovač) –
9/II–VI/pril
Pravočasna vložitev vloge po pošti v luči varstva pravic strank
(Mateja Grmek) – 9/VII-VIII/pril
Širše sodelovanje oseb v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj –
10/20-21/sp
Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča – 10/22/mo
Drugo slovensko predhodno vprašanje in pravna misel (Damjan
Kukovec) – 11/28–30/č
Otroci v kolesju institucij (Matic Munc) – 13/9-10/č
Kdaj se šteje, da kmet prepreči pregled na kraju samem v
odločanju o finančni pomoči (Ines Grah) – 24-25/33-34/sp
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev
in izvršiteljev v upravnem postopku? (Polonca Kovač) –
27/3–8/č
Nekaj vprašanj o rabi predpisov pri izdaji gradbenih dovoljenj
glede stranske udeležbe (Polonca Kovač) – 33/6–9/č
Inšpekcije med upravnim ukrepanjem in prekrškovnimi
sankcijami (Polonca Kovač) – 36/6–9/č
Prisilna poravnava in popravek odbitka vstopnega DDV (Jernej
Podlipnik) – 36/9–11/č
Zakaj morajo upravni organi v denacionalizacijskih postopkih še
vedno postopati po zastarelem jugoslovanskem ZUP? (Franci
Krivec) – 44/13-14/č

upravni spor
Izpodbijanje odločb v delovnem sporu (Aleksandra Hočevar
Vinski) – 5/20/č
Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (Miloš Senčur) –
34/8-9/č
Nadzorni odbor občine – njen samostojni organ ali zgolj odbor
občinskega sveta? (Miloš Senčur) – 38/13-14/č
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Še o nadzornem odboru občine (Mojca Primožič Kužner in
Martina Radonič) – 44/17-18/odm
Pregled dokumentov, obvestila o poteku postopka in dostop do
informacij javnega značaja – pravica do sodnega varstva –
44/20/sp
Sodna presoja zakonitosti dokončnega upravnega akta –
47/18/sp

upravno pravo
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja,
upravno procesno pravo in urejanje prostora
Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami (Dagmar
Komar) – 6-7/23/č
Informacijski pooblaščenec: nosilec javnih pooblastil? (Zoran
Skubic) – 9/6–8/č
Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement (Adrijana Viler
Kovačič) – 9/19/č
Pravočasna vložitev vloge po pošti v luči varstva pravic strank
(Mateja Grmek) – 9/VII-VIII/pril
Zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV
(Andreja Tratnik) – 15-16/27-28/sp
Odgovornost občine za napako nekdanjega krajevnega urada
(Marijan Štriker) – 21/18/vo
Študentske organizacije so osebe javnega prava (Maja Potočnik)
– 26/12-13/č
Upravna in sodna pravnomočnost posamičnih upravnih aktov
(Matjaž Remic) – 34/12–14/č

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

urejanje prostora
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 6-7/27/sp
Širše sodelovanje oseb v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj –
10/20-21/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/34/sp
Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb (Tina Kraigher) – 12/6–8/č
Urejanje meje med postopkom delitve (Cvetka Horvat) –
17/15-16/č
Obvezna objava v uradnem glasilu – 22/20/sp
Neposredno trženje – stavba nima evidentiranega zemljišča pod
stavbo – 24-25/29/mo
Urejanje prostora na občinski ravni (Adrijana Viler Kovačič) –
24-25/38-39/prik
Nedopustni poseg v lastninsko pravico zaradi kategorizacije
občinskih cest – 30-31/24/sp
Nekaj vprašanj o rabi predpisov pri izdaji gradbenih dovoljenj
glede stranske udeležbe (Polonca Kovač) – 33/6–9/č
Pravica do zasebne lastnine – 39-40/24/sp
Novogradnja na kmetijskem zemljišču – 39-40/24/sp
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL (Urška
Klakočar Zupančič) – 43/II–VIII/pril
Odškodninska odgovornost občine zaradi napačne urbanistične
informacije – dokazovanje z izvedencem – 44/20–22/sp
Geodetska uprava s parcelacijami razlaščala zasebna zemljišča
(Božidar Demšar) – 45/12–14/č

ustavno pravo
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glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije in ustavno sodstvo
Referendumski dan (Irena Vovk) – 3/32/por
Vloga novinarjev pri imenovanju odgovornega urednika (Andraž
Teršek) – 6-7/15-16/č
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pred roko pravice v
Luksemburgu (Jana Zbačnik) – 10/II–VIII/pril
Ob spremembah ustavne ureditve referenduma še uvedba
predhodne kontrole ustavnosti zakonov? (Borut Šinkovec) –
13/17–19/č
Predlog nove madžarske ustave – vrh ledene gore spornih
reform vladajoče stranke (Maja Smrkolj) – 14/19-20/č
25 let ustavnopravnega povezovanja (Matija Žgur) – 19/28/por
Ustave ni treba spreminjati (Dean Zagorac) – 20/29/por
Nemogoče predčasne volitve (Matej Avbelj) – 23/3/uv
Poti do predčasnih volitev (Matjaž Debelak) – 23/14-15/č
Nezavezujoče: Ustavni zakon je lahko protiustaven (Andraž
Teršek) – 24-25/41/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Moč in nemoč ustavnega zakona v Sloveniji (Ciril Ribičič) –
26/6–10/č
Ustavnopravna sestavljanka (Miloš Senčur) – 30-31/14-15/č
Ustavne dileme ob glasovanju o zaupnici vladi (Matej Avbelj) –
34/6-7/č
Ima tudi državni tožilec kaj od 22. člena Ustave? (Jaka Pengov)
– 36/19-20/č
Kaj so tekoči posli (Irena Vovk) – 37/32/por
Varuh iztaknjenih oči – Pandorina skrinjica ustavne odločbe
(Dragan Petrovec) – 41-42/17-18/č
Ustava in ekonomska politika (Igor Vuksanović) –
41-42/18–20/odm
Ustavnopravni vidiki parlamentarne krize (Zoran Skubic) –
41-42/23/por
Poudarek na pomenu neodvisnosti sodišča in kakovosti
odločitev Iztok Štefanec) – 46/27/por
Volilni odbori med Ustavo in zakonom (Luka Rejc) – 48/15-16/č
20 let Ustave – čas za premislek o morebitnih spremembah
(Ernest Petrič) – 49-50/3/uv

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Glavna obravnava – procesna disciplina strank – 1/20/sp
Čezmeren poseg v pravico do sodnega varstva (Jernej Letnar
Černič) – 2/14-15/č
Mi to (z)moremo! (Borut Šinkovec) – 2/16–18/č
Poniglavo uničevanje pravne države (Rajko Pirnat) – 3/3/uv
Spregled pravne osebnosti kot slovenska »posebnost« (Franz
Serajnik) – 3/6–8/č
Hudo poenostavljanje ankaranskega zapleta (Matevž Krivic) –
4/6–8/č
Obvezni program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo
– 4/22/sp
Neskladnost podzakonske ureditve – 4/22/sp
Ali Ustavno sodišče lahko prepove referendum o pokojninski
reformi (Bojan Bugarič) – 5/6–9/č
Za enak kritičen odnos do enakovrstnih primerov (Franci
Gerbec) – 5/11-12/odm
Politična magija in tehtanje ustave (Bećir Kečanović) – 5/22/č
Pravni interes – 5/24/sp
Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši
praksi ESČP (Aleš Galič) – 6-7/6–8/č
Nauk iz ankaranske zgodbe: spoštovati načelo delitve oblasti
(Ivan Kristan) – 6-7/9–11/č
Vloga novinarjev pri imenovanju odgovornega urednika (Andraž
Teršek) – 6-7/15-16/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 6-7/27/sp
Enako varstvo pravic – 6-7/27/sp
Sodelovanju v evropskem mehanizmu za finančno stabilizacijo –
8/20-21/sp
Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi – 8/21/sp
Svoboda dostopa do arhivov (Jernej Letnar Černič) – 9/20-21/č
Protiustavnosti ZPIZ-1 danes ni mogoče utemeljiti – 10/20/sp
Širše sodelovanje oseb v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj –
10/20-21/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/34/sp
Zahteva za pridobitev dovoljenja Državnega zbora – kazenski
postopek zoper sodnika – 13/23–26/sp
Prepoved objave raziskav javnega mnenja v medijih pred
glasovanjem – 14/21-22/sp
Predlog družinskega zakonika (Ana Vodičar) – 15-16/10–12/č
Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije –
15-16/23/sp
Nezakonito prebivanje tujca – 15-16/23/sp
Začetek izplačevanja pokojnine – 15-16/23/sp
Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne (Irena Vovk) –
15-16/33-31/por
Hranjenje in prijava arheoloških najdb – 17/20-21/sp
Zahteva za prepoved referenduma se zavrne – 17/21/sp
Učbeniški skladi – 18/21/sp
Sodno varstvo zoper akt predsednika Državnega zbora –
18/22/sp
Javno službo v visokem šolstvu bi moral urejati zakon –
18/22/sp
Ker imam rad to tožilstvo … (Zvonko Fišer) – 19/3/uv
Epilog ankaranske zgodbe (Janez Šmidovnik) – 20/6–8/č
Nerazumevanje za korektno potezo (Matevž Krivic) – 21/9-10/č
Obrazložitev zavrnitve predloga za dopustitev revizije – 21/19/sp
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Alternativni način izvršitve globe – 22/20/sp
Obvezna objava v uradnem glasilu – 22/20/sp
Višina povprečnine – 23/18-19/sp
Prevoz skupine otrok – označba vozila s predpisanim znakom –
23/19/sp
Ustanovi se Občina Ankaran – 23/19/sp
Pirova zmaga pravne države (Aleš Novak) – 24-25/6–8/č
Občine – čas za premislek (Janez Tekavc) – 24-25/8-9/č
Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije
(Neža Kogovšek Šalamon) – 26/14–16/č
Učinkovitost parlamentarne preiskave – 26/22/sp
Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona – 27/20/sp
Prisilna izvršitev odločbe – 27/20-21/sp
Prepoved članstva in dejavnosti – 27/21/sp
Določitev prepovedi poklicnemu županu – 27/21/sp
Pravica do sodnega varstva – 28-29/24/sp
Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe (Hinko
Jenull) – 30-31/6–9/č
Ali za »državo suverenega parlamenta« ali za »državo ustavne
demokracije«? (Ivan Kristan) – 30-31/11–13/č
Nedopustni poseg v lastninsko pravico zaradi kategorizacije
občinskih cest – 30-31/24/sp
Uporaba dokazov, pridobljenih pri carinskem nadzoru, v
kazenskem postopku – 30-31/24/sp
(Problematično) skrajševanje kazenskih postopkov in nekatere
druge predlagane spremembe v noveli ZKP-K (Andreja
Tratnik) – 30-31/II–VIII/pril
Nekaj vprašanj o rabi predpisov pri izdaji gradbenih dovoljenj
glede stranske udeležbe (Polonca Kovač) – 33/6–9/č
Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (Miloš Senčur) –
34/8-9/č
Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja
(Gregor Černeka) – 36/15-16/č
Razmejitev pristojnosti med državo in samoupravnimi lokalnimi
skupnostmi – 38/21/sp
Močno sodstvo – garant pravne države (Janja Roblek) –
39-40/3/uv
Zgodovinska odločitev Ustavnega sodišča (Matej Avbelj) –
39-40/17–19/č
Pravica do zasebne lastnine – 39-40/24/sp
Novogradnja na kmetijskem zemljišču – 39-40/24/sp
Poimenovanje ceste po Titu je prepovedano – 39-40/24-25/sp
K odločbi Ustavnega sodišča o Titovi cesti (Ljubo Bavcon) –
41-42/16/č
Varuh iztaknjenih oči – Pandorina skrinjica ustavne odločbe
(Dragan Petrovec) – 41-42/17-18/č
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu –
41-42/28/sp
Obvezen odvzem prevoznih sredstev – 41-42/28/sp
Ad hoc: Med Jeanom Paulom Sartrom in Jeanom Paulom II.
(Vesna Bergant Rakočević) – 41-42/41/č
Izpodbijanje očetovstva – 44/20/sp
Pregled dokumentov, obvestila o poteku postopka in dostop do
informacij javnega značaja – pravica do sodnega varstva –
44/20/sp
Tudi invalidom III. kategorije pravice iz invalidskega zavarovanja
– 45/19/sp
Nadomestilo izgubljenega zaslužka – 46/18/sp
Dosedanji izvajalci – 46/18/sp
Preverjanje pristojnega organa – 46/18/sp
Novela ZGD-1E na US (Irena Vovk) – 46/32/por
Sodna presoja zakonitosti dokončnega upravnega akta –
47/18/sp
Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po
ZFPPIPP je treba takoj ustaviti (Boštjan Rejc) – 48/6–8/č
Pravica do odpravnine – 48/19/sp
20 let Ustave – čas za premislek o morebitnih spremembah
(Ernest Petrič) – 49-50/3/uv

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Pismo iz Ria (Jan Zobec) – 4/27–29/por
Ustavno)sodna presoja in predhodno odločanje v pravu EU
(Matej Accetto) – 11/24–26/č
Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben
operativni poseg (Maja Smrkolj) – 13/28/sp
ADP ali Saintgermainska pogodba? (Mirjam Škrk) – 14/3/uv
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Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v
neskladju z ustavo (Maja Smrkolj) – 15-16/29/sp
Prisilno vbrizgavanje nevroleptikov − poseg v temeljne pravice
(Maja Smrkolj) – 18/26-27/sp
Izvedenci: pri sedemdesetih ob licenco? (Evelin Pristavec Tratar)
– 20/8–10/č
Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni – grob
poseg v temeljne pravice (Maja Smrkolj) – 20/24/sp
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji (avtor uvoda
Franci Gerbec)– 24-25/II–VI/pril
Nezavezujoče: Ustavni zakon je lahko protiustaven (Andraž
Teršek) – 24-25/41/č
(Ustavno)sodno odločanje (Andreja Tratnik) – 43/15/por
O (neuspelih) ustavnih reformah ustavnega sodstva (Matija Žgur)
– 47/28-29/por

V
varnost
Obvezni program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo
– 4/22/sp
Sporne kazenske točke v cestnem prometu (Vid Jakulin) –
5/19-20/č
Spletni smerokaz: Varnost na spletu od A do Ž (Irena Vovk) –
5/38/prik
Paradoksi: Pravo in arhitektura (Aleš Završnik) – 6-7/41/č
Spletni smerokaz: Varni na internetu (Irena Vovk) – 8/38/prik
Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika
motornega vozila (Barbara Kranjc) – 17/16–18/č
Paradoksi: Modni strahovi med svobodo in varnostjo (Aleš
Završnik) – 18/33/č
Obet ali iluzija prometne varnosti (Dragan Petrovec) – 22/3/uv
Vinjete, in ne kazenske točke (Andreja Tratnik) – 22/27/por
Temperatura v delovnih prostorih (Brigita Rajšter Vranović) –
23/18/vo
Prevoz skupine otrok – označba vozila s predpisanim znakom –
23/19/sp
Videonadzor v poslovnih prostorih – 23/21/mo
Za večjo varnost (Irena Vovk) – 26/32/por
Varnost cestnega prometa (Matjaž Ambrož) – 27/30-31/prik
Kako varno poslujete na internetu? (Jure Mikuž) – 28-29/42/č
Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov
med zdravstvenim pregledom zapornika (Andreja Tratnik) –
32/27/sp
Dobrodošlica enoti za forenzično psihiatrijo (Barbara Nerat) –
34/3/uv
Stroški postopka o prekršku – izdatki za hrambo odvzetega
predmeta – 34/24-25/sp
ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer?
(Suzana Gril) – 36/II–VIII/pril
Spremenjene okoliščine in izbris kazenskih točk – 38/III/pod
Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško
delo? (Zoran Skubic) – 48/23/sp

varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in
transparentnostjo (Kristina Kotnik Šumah) – 1/15-16/odm
Dostop do podatkov zaposlenih na šoli (Kristina Kotnik Šumah)
– 2/21-22/vo
Prihodnost varstva osebnih podatkov v EU (Jelena Burnik) –
3/18-19/č
Zbiranje zdravstvenih podatkov s strani javnega stanovanjskega
sklada – 3/21/mo
Preverjanje članstva z vpogledom v osebni dokument –
4/24/mo
Zbiranje EMŠO in/ali davčnih številk »na zalogo« (Tina Kraigher)
– 5/23/vo
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V
Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju (Jasna Rupnik)
– 6-7/26/vo
Dobrodošli v (pravnih) Butalah! (Nataša Pirc Musar) – 8/6-7/č
Javna objava osebnih podatkov po ZIntPK (Rosana Lemut Strle)
– 8/19/vo
Kazenskopravni vidik varstva integritete informacijskega sistema
in podatkov v Sloveniji (Zoran Cunk) – 8/II–VIII/pril
Podatkovno rudarjenje – 8/23/mo
Svoboda dostopa do arhivov (Jernej Letnar Černič) – 9/20-21/č
Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb (Tina Kraigher) – 12/6–8/č
Posredovanje osebnih podatkov Policiji – 12/24/mo
Vrnitev dokumentov (Nataša Belopavlovič) – 14/21/vo
Pridobivanje podatka o prejemkih s strani humanitarne
organizacije – 14/25/mo
Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Urban Brulc)
– 17/10–12/č
Skrb za zasebnost? Vgradite jo že enkrat! (Andrej Tomšič) –
18/2/uv
Razlike med institutoma zastopnika pacientovih pravic in varuha
bolnikovih pravic (Borut Ambrožič, ml.) – 19/12-13/č
Pridobivanje, uporaba in ureditev podatkov (Sabina Zgaga) –
19/29/por
Varstvo osebnih podatkov v osnovnošolskih dnevnikih (Sodelavka
PP) – 44/18-19/vo
Raziskovalna naloga – osebna imena učencev – 47/23/mo
Podatki o zavarovanju v sodnem postopku (Urban Brulc) –
49-50/22/vo
Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah
(Saša Zagorc in Žiga Dolhar) – 49-50/II–VIII/pril

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Soglasje staršev za piercing – 9/22/mo
Policijsko zasliševanje otroka v šoli – 10/21/mo
24-urna zahtevana prisotnost v kadetnici Šole za častnike –
11/36-37/mo
Udeležba otrok na nočnem koncertu – 11/37/mo
Napaka policista po koncu pridržanja mladoletne osebe v
nočnem času – 13/23/mo
Življenjske razmere oseb na varovanih oddelkih – 15-16/26/mo
Dolgotrajno odločanje o uvedbi disciplinskega postopka zoper
odvetnika – 17/23/mo
Prepoved uporabe mobilnega telefona ne krši pacientove pravice
do telefoniranja – 19/19/mo
Neustrezno ravnanje Študentskih domov v Ljubljani – 21/21/mo
Zadržanje izvedbe volitev v občinske organe Mestne občine
Koper – 22/22/mo
Objava fotografije in drugih podatkov mladoletnika v dnevnem
časopisu – 23/20/mo
Neupravičena omejitev stikov obsojenk z zunanjim svetom –
33/24-25/mo
Dolgotrajnost odločanja o pritožbi na drugostopenjskem organu
– 33/25/mo
Zamuda pri predčasnem prestajanju kazni zapora zaradi napake
sodišča – 34/27/mo
Nepravilno zavrženje ovadbe zaradi napačne opredelitve otroka
– 38/22/mo
Letno poročilo Varuha – priložnost za premislek o varovanju
človekovih pravic (Zdenka Čebašek - Travnik) – 41-42/3/uv
Vrnimo človekove pravice na vrh vrednot! (Ljubo Bavcon) –
47/3/uv
Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma na pot (Damjan Korošec) –
47/13-14/č
Težave obsojenca pri pridobitvi dovoljenih osebnih predmetov –
47/20/mo
Požar v bolnišnici in smrt privezanega pacienta – 48/22/mo
Razumljivost referendumskih vprašanj – 49-50/28/mo

Velika Britanija
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Izključitev iz šole zaradi sicer nedokazanega spornega ravnanja
(Andreja Tratnik) – 5/27/sp
DPI – pandorina skrinjica interneta? (Jelena Burnik in Andrej
Tomšič) – 13/19–21/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Odprava dvojnega obdavčevanja za dohodke iz Velike Britanije
– 15-16/IV/erar
Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in
pravico do zasebnosti (Polona Tepina) – 20/22/sp
Odgovornost Združenega kraljestva za kršitve EKČP v Iraku
(Katarina Vatovec) – 32/28-29/sp
Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična?
(Janja Hojnik) – 49-50/9–11/č

vera
Poljski budist v zaporu naj jé meso (Andreja Tratnik) –
2/25-26/sp
Razpela bodo visela (Andreja Tratnik) – 11/46-47/sp
Menih posvojitelj (Andreja Tratnik) – 21/23/sp
Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna (Nana Weber) –
28-29/34/sp

Vlada Republike Slovenije
Na silo s podnebnim zakonom ne gre (Lučka Kajfež Bogataj) –
2/3/uv
In flagranti: Zakonodajni fuš (Hinko Jenull) – 9/33/č
ZDT-1 (Irena Vovk) – 11/52/por
Reforma za konkurenco? (Aleksandra Mitić) – 15-16/14-15/č
Ustavnopravna sestavljanka (Miloš Senčur) – 30-31/14-15/č
Pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije blefiramo
(Boštjan Vernik Šetinc) – 33/3/uv
Ustavne dileme ob glasovanju o zaupnici vladi (Matej Avbelj) –
34/6-7/č
Novi ministri (Irena Vovk) – 35/32/por
Kaj so tekoči posli (Irena Vovk) – 37/32/por
Letno poročilo Varuha – priložnost za premislek o varovanju
človekovih pravic (Zdenka Čebašek - Travnik) – 41-42/3/uv
Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize
(Mirko Pečarič) – 44/6–8/č
Sprememba Statuta OZS (Irena Vovk) – 45/32/por
Vrnimo človekove pravice na vrh vrednot! (Ljubo Bavcon) –
47/3/uv

vodno pravo
Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na
področju varstva okolja (Adrijana Viler Kovačič) –
21/II–VI/pril

vojska
Obsodba Hrvaške zaradi neučinkovitosti preiskav pobojev iz
domovinske vojne (Katarina Vatovec) – 6-7/32-33/sp
24-urna zahtevana prisotnost v kadetnici Šole za častnike –
11/36-37/mo
Prepoved potovanj v tujino zaradi seznanitve z državnimi
skrivnostmi (Mojca Komac) – 11/45-46/sp
Odgovornost Združenega kraljestva za kršitve EKČP v Iraku
(Katarina Vatovec) – 32/28-29/sp

volitve
Nesorazmernost trajnega in nepreklicnega odvzema pasivne
volilne pravice (Katarina Vatovec) – 8/25-26/sp
Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča – 10/22/mo
Novela ZVDZ-C (Irena Vovk) – 17/32/por
Volilni občni zbor SDEP (Petra Ferk) – 18/32/por
Koga šteti med »vodilno osebje« po 12. členu ZSDU (Mato
Gostiša) – 19/7–9/č
Pogojna glasovnica (Jurij Toplak) – 19/16-17/č
Nezavezujoče: Več medijske pozornosti ljudem dela in znanja
(Andraž Teršek) – 19/33/č
Zadržanje izvedbe volitev v občinske organe Mestne občine
Koper – 22/22/mo
Nemogoče predčasne volitve (Matej Avbelj) – 23/3/uv
Poti do predčasnih volitev (Matjaž Debelak) – 23/14-15/č
Moč in nemoč ustavnega zakona v Sloveniji (Ciril Ribičič) –
26/6–10/č
Ali za »državo suverenega parlamenta« ali za »državo ustavne
demokracije«? (Ivan Kristan) – 30-31/11–13/č
ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer?
(Suzana Gril) – 36/II–VIII/pril
Privolitev v objavo osebnih podatkov pri kandidaturi za javno
funkcijo – 36/23/mo
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pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne
so posledice v primeru izvolitve? (Saša Zagorc in Miloš
Senčur) – 41-42/13–15/č
Razpust parlamenta (Živa Cotič) – 43/32/por
Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje (Lojze
Ude) – 44/3/uv
Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize
(Mirko Pečarič) – 44/6–8/č
Še o nadzornem odboru občine (Mojca Primožič Kužner in
Martina Radonič) – 44/17-18/odm
Finančni in davčni vidik prihajajočih volitev – 44/I-II/erar
Nezavezujoče: Zamujena priložnost za aktivno državljanstvo
(Andraž Teršek) – 44/33/č
Volitve in vpliv na borzo (Matej Tomažin) – 44/34/č
Predvolilna razpotja (Ciril Ribičič) – 45/3/uv
Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z
nemško ustavo (Maja Smrkolj) – 45/21/sp
Pred volitvami – odgovori političnih strank na pet perečih izzivov
– 45/I–VIII/pril
In flagranti: Etika pregona (Hinko Jenull) – 45/33/č
Spletni smerokaz: Koga naj volim? (Irena Vovk) – 45/38/prik
Učinkovitost proti previdnosti? (Jure Mikuž) – 46/34/č
Več poslank (Irena Vovk) – 47/32/por
Volilni odbori med Ustavo in zakonom (Luka Rejc) – 48/15-16/č
Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah
(Saša Zagorc in Žiga Dolhar) – 49-50/II–VIII/pril

vrednostni papirji
Zloraba izvršbe z izterjavo izmišljenih terjatev (Irena Polak Remškar) – 1/6-7/č
Grda pojava v domačem borznem ogledalu (Robert Kleindienst)
– 3/34/č
Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli (Andraž Jadek) –
4/11–13/č
Zavrnitev vnovčenja menice za fizično osebo (Šime Ivanjko) –
4/21/vo
Aktualnost lastnih delnic (Matej Tomažin) – 5/34/č
Dobrodošli v (pravnih) Butalah! (Nataša Pirc Musar) – 8/6-7/č
Z iskrenim priznanjem do nižje kazni (Alenka Mordej) –
11/47-48/sp
Način določitve emisijskega zneska novih delnic pri povečanju
osnovnega kapitala delniške družbe z vložki (Aljoša Dežman)
– 12/22/vo
Prvo vmesno poročilo javnih družb že odraz zadnjih sprememb
Pravil in MRS 34 – 17/I-II/pod
Menična prava in nekatere razlike (Miran Jus) – 18/15-16/č
Učne ure izleta v Varšavo (Matej Tomažin) – 19/34/č
ZIZ-H med ZIZ-G in ZIZ-I (Maja Lajevec) – 20/II–VIII/pril
Odpoved delničarjevi ali družbenikovi lastnini družbe (Bojan
Zabel) – 21/10-11/č
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 22/34/č
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2 –
35/II-III/erar
Ko borzni trgi zanihajo (Matej Tomažin) – 35/34/č
Vrnitev k osnovam (Matej Tomažin) – 38/34/č
Več sprememb na področju delovanja borznoposredniških družb
in nadzornih institucij – 41-42/I-II/pod
Relativnost načela zakonitosti v kazenskem pravu (Aleš
Velkaverh) – 44/29/sp
Transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v obrazec DDV-O
– 47/II/erar
Volitve niso edino, kar se dogaja (Matej Tomažin) – 47/34/č

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Stvarne napake, za katere prodajalec ne odgovarja – skrbnost
dobrega strokovnjaka – 1/20-21/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – 1/21-22/sp
Kaznivo dejanje izsiljevanja – izterjava dolga – 2/22-23/sp
Rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi – določbe
panožne kolektivne pogodbe – 2/23-24/sp
Sodni depozit – 3/20/sp
Višina nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule –
odvajanje davkov in prispevkov za socialno varnost –
3/20-21/sp
Status udeleženca v zemljiškoknjižnem postopku – večkratni
zaporedni prenos pravice – načelo kontradiktornosti –
3/22-23/sp
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V
Vročanje sodbe o prekršku po pooblaščencu za vročitve –
4/22-23/sp
Razveljavitev sodne poravnave – opravičljiva zmota –
4/23–25/sp
Judikatna terjatev – zamudne obresti – 5/24-25/sp
Odškodninski zahtevek delodajalca – protipravnost ravnanj
delavca – 5/25-26/sp
Prenehanje delovnega razmerja – odpadla pravna podlaga –
6-7/27-28/sp
Pravni interes za tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe
– pojem zainteresirane osebe – 6-7/28–30/sp
Poziv delavcu za vrnitev na delo po nezakonitem prenehanju
delovnega razmerja – 6-7/30-31/sp
Odškodninska odgovornost države – škoda zaradi obveznega
cepljenja – zastaranje – 8/21-22/sp
Postopek za izdajo kaznovalnega naloga – kazenske sankcije –
8/22-23/sp
Odpoved pravici do pritožbe – 8/24/sp
Ne bis in idem – postopek o prekršku – 9/22–24/sp
Spor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi – učinki pripoznave
tožbenega zahtevka – 10/21-22/sp
Razlaga splošnih pogojev zavarovanja avtomobilskega kaska –
obseg zavarovalnega jamstva – 10/22-23/sp
Predpogodba – dolžnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi –
izpolnjevanje pogojev za delovno mesto – 11/34-35/sp
Zamudna sodba – sklepčnost tožbe – odgovornost za pravne
napake – 11/35–37/sp
Posledice nepredložitve pooblastila za odgovor na tožbo –
začasno zastopanje po odvetniku – 11/37-38/sp
Izredna odpoved delovnega razmerja – kršitev z znaki kaznivega
dejanja – 11/38/sp
Pravica do nadomestila za brezposelnost – 11/38–40/sp
Pravica do varstvenega dodatka – ugotavljanje premoženjskega
cenzusa – 11/40-41/sp
Ali je sploh še mogoče pripreti sodnika (Dušan Štrus) –
12/8–10/č
Prenehanje delovnega razmerja zaradi spremembe delodajalca
– prenos podjetja – prenehanje koncesijske pogodbe –
12/23–25/sp
Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika
(Marko Šorli) – 13/6-7/odm
Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto (Dušan
Štrus) – 14/8–10/odm
Civilnopravne sankcije zaradi neveljavnosti sklepa nadzornega
sveta d. d. – analogna uporaba OZ – pravni interes
delničarja za tožbo za ničnost vpisa v sodni register in za
tožbo za ničnost sklepa nadzornega sveta – 14/22–25/sp
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizvolitve v naziv
– zagovor delavca – 15-16/24/sp
Bodoča in nova škoda – škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi –
15-16/24–26/sp
Pravica do izjave v postopku – obravnavanje odgovora na
pravno sredstvo – 15-16/26-27/sp
Odškodninska odgovornost lastnika čolna – uporaba domačega
prava – 17/21-22/sp
Obrazloženost odločbe sodišča prve in druge stopnje –
17/22–25/sp
Pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi – opravičilo izostanka –
17/26/sp
Odškodninska odgovornost poslovodstva za opustitve – trditveno
in dokazno breme – 18/23–26/sp
Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče (Mile Dolenc) –
19/6-7/č
Prekinitev izvršilnega postopka za izterjavo nadomestila
preživnine – uvedba osebnega stečaja zoper preživninskega
zavezanca – 19/18-19/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu – mnenje Komisije za
ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi –
19/19–21/sp
Rok za zahtevo za izločitev višjega sodnika – 20/20/sp
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let – pojem druge
osebe po tretjem odstavku 183. člena KZ – 20/20–22/sp
Obrazložitev zavrnitve predloga za dopustitev revizije – 21/19/sp
Sodno imenovanje delavskega direktorja – članstvo kandidata v
nadzornem svetu družbe – 21/19-20/sp
Uveljavljanje terjatev do aktivnih družbenikov izbrisane družbe –
prekluzivni rok – 21/20–22/sp
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Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča –
višina odškodnine – 22/21-22/sp
Preklic skupščine d. d. in pooblastila uprave – legitimacija za
izpodbojni tožbeni zahtevek po členu 395/7-1 ZGD-1 –
22/22-23/sp
Pravica družbenika do informacije in vpogleda v poslovne knjige
in listine d. o. o. – pomoč strokovno usposobljene osebe –
22/23–25/sp
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja – odgovornost
odgovorne osebe – 23/20-21/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – sodno varstvo – 23/21-22/sp
(Ne)upravičenost zadržkov pri ustanavljanju skupnih preiskovalnih
skupin (Nina Židanik) – 24-25/13-14/č
Aktivna legitimacija kolektivne organizacije po ZASP (Boštjan
Rejc) – 24-25/19–21/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpravnine – javni
uslužbenci – 24-25/25-26/sp
Nakup lastnega deleža v d. o. o. – 24-25/26-27/sp
Pooblastilo za zastopanje po odvetniku − substitucija po
odvetniku iste odvetniške pisarne – 24-25/27-28/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – voznik avtobusa –
24-25/28–30/sp
Rekorden pripad (Irena Vovk) – 24-25/40/por
Kaznivo dejanje opravljanja – 26/23/sp
Sprememba sodbe sodišča prve stopnje – drugačna presoja
ugotovljenih dejstev na seji pritožbenega senata –
26/23–25/sp
Obrazložitev predloga za podaljšanje pripora – 27/21-22/sp
Kaznivo dejanje nasilja v družini – 27/22-23/sp
Konkurenčna prepoved – pogodbena kazen – pavšalna
odškodnina – 27/23–27/sp
In flagranti: Vsi, samo mi ne (Hinko Jenull) – 27/33/č
Sodniški pripravnik – skladnost 11.a člena ZPDI s konvencijama
MOD št. 105 in št. 29 – 28-29/24-25/sp
Odškodninska odgovornost države – protipravno ravnanje
sodnika – sodni zaostanki – 28-29/26–28/sp
Obstoj delovnega razmerja – uveljavljanje sodnega varstva –
tožbeni zahtevek – 28-29/28-29/sp
Indeks nezaupanja v sodstvo = število sporov/število prebivalcev
(Jan Zobec) – 30-31/3/uv
Odškodninska odgovornost predsednika sveta delavcev – nujni
stroški za delo sveta delavcev – 30-31/25/sp
Nepremičnina, nevpisana v zemljiško knjigo – skupna lastnina
zakoncev – dobrovernost zastavnega upnika –
30-31/25–27/sp
Adhezijski postopek – premoženjskopravni zahtevek
oškodovanca – 30-31/27/sp
Uporaba uradnih zaznamkov, izločenih iz kazenskega spisa, v
pravdi – 30-31/27–29/sp
Singularno pravno nasledstvo – vrnitev zasežene stvari – pravni
interes za vmesni ugotovitveni zahtevek – 30-31/29-30/sp
Starostna pokojnina – obvezno zavarovanje v drugi članici EU –
načelo izenačevanja dejstev – 32/22-23/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujše kršitve
delovnih obveznosti – nemožnost nadaljevanja delovnega
razmerja – 32/23-24/sp
Odločba o prekršku – odvzem predmetov – pravica do
pravnega sredstva – 32/24/sp
Povračilo stroškov prehrane med delom – izplačilo v denarju –
32/24–26/sp
Veljavnost kolektivne pogodbe – procesne predpostavke za
tožbo – arbitraža – 33/20/sp
Višina odškodnine zaradi smrti bližnjih – 33/20-21/sp
Poškodba pri opravljanju javnih del – odškodninska odgovornost
Zavoda RS za zaposlovanje – 33/21-22/sp
Darilna pogodba za primer smrti – pravica nujnega dediča do
vrnitve darila – 33/22-23/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – varstvo
sindikalnega zaupnika – število sindikalnih zaupnikov –
33/23–25/sp
Meje pritožbenega in revizijskega preizkusa – 33/25-26/sp
Stroški postopka o prekršku – izdatki za hrambo odvzetega
predmeta – 34/24-25/sp
Prekršek zaradi posega v osebnostne pravice – nadaljevani
prekršek – 34/25-26/sp
Vrednost spornega predmeta – postopek zaradi sprejema
na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez
privolitve – 34/26-27/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Zastaranje terjatve – oblikovalna pravica – pripoznava dolga –
35/20–23/sp
Zamudna sodba – sklepčnost tožbe – pogodbena kazen –
36/21-22/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – postopek za
prevzem izvršitve kazni po sodbi tujega sodišča –
36/22–24/sp
Dejansko učinkovanje aktualne ureditve revizije (Urška Grm) –
37/8–10/č
Leasing motornega vozila – zavarovanec – 37/20-21/sp
Delitev skupnega premoženja zakoncev – 37/21-22/sp
Zastaranje odškodninske terjatve zaradi imisij – pojem
sukcesivno nastajajoče bodoče škode – 38/21-22/sp
Napačen pravni pouk – pravočasnost pritožbe – 38/22–24/sp
Pobotanje v stečajnem postopku – uporaba OZ –
39-40/25-26/sp
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – opredelitev poklica
in invalidnost – 41-42/28–30/sp
Odgovornost za stvarne napake – notifikacija – pomen dejstva,
da je prevzemnik vedel za napako – 43/20-21/sp
Odškodninska odgovornost občine zaradi napačne urbanistične
informacije – dokazovanje z izvedencem – 44/20–22/sp
Nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalni elementi – res
iudicata – 44/22-23/sp
Nepopolna revizija – sklep o dopustitvi revizije kot priloga
revizije – 44/23-23/sp
Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi (Nuša Kavšek in Vid
Bele) – 44/II–VIII/pril
Vročanje sodnih pisanj – osebna vročitev – odklonitev sprejema
pisanja – 45/19/sp
Razžalitev časti – protipravnost – 45/19-20/sp
Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje (Saša Sever) –
45/27/por
Plačilo sodne takse – plačilni nalog enemu od enotnih
sospornikov – fikcija umika tožbe – 46/19-20/sp
Pravica do pravnega sredstva – pravni pouk – 46/20-21/sp
Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski
kazenski zakonodaji (Andrej Ferlinc) – 46/II–V/pril
Še o kritični obravnavi nove pravne ureditve krivde (Ministrstvo
za pravosodje) – 47/17/odm
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – stek izvršitvenih
dejanj – 47/19/sp
Načelo neposrednosti – izrek in obrazložitev sodbe –
47/19–21/sp
Mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju – ponovna
odmera pokojnine – 47/21-22/sp
Kršitev predkupne pravice solastnika nepremičnine – odprava
kršitve med pravdo – uveljavljanje predkupnih upravičenj –
48/20/sp
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 48/20-21/sp
Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu
– učinkovanje odpovedi – 48/21-22/sp
Nezdružljivost županske in poslanske funkcije – 49-50/23/sp
Avtentična razlaga ZPre-1 – 49-50/23/sp
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – samozaposleni –
pravna praznina – 49-50/23-24/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – odločbe v zvezi z
izvrševanjem kazenske sankcije – 49-50/25/sp
Odgovornost bolnišnice – poškodba otroka med hospitalizacijo –
49-50/25–28/sp

vrnitev v prejšnje stanje
Nepoznavanje prava in vrnitev v prejšnje stanje – 46/I-II/pod

vročanje
Vročanje sodbe o prekršku po pooblaščencu za vročitve –
4/22-23/sp
Določitev naslova za vročanje brezdomcem – 8/23/mo
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev
in izvršiteljev v upravnem postopku? (Polonca Kovač) –
27/3–8/č
Zamolčanje podatkov o zdravstvenem stanju pacientu –
27/25/mo
Vročanje sodnih pisanj – osebna vročitev – odklonitev sprejema
pisanja – 45/19/sp
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Konvalidacija nepravilne vročitve po nacionalnem pravu in
Haaška konvencija o vročanju pisanj (Judita Dolžan) –
45/22-23/sp
Nepoznavanje prava in vrnitev v prejšnje stanje – 46/I-II/pod
Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu
– učinkovanje odpovedi – 48/21-22/sp

Z
Zagovornik načela enakosti
Pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije blefiramo
(Boštjan Vernik Šetinc) – 33/3/uv

zahteva za varstvo zakonitosti
glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Z obrobja postave: Od sodnih zaostankov, ki so proizvod duševne lenobe, k vprašanju vrednot (Tomaž Pavčnik) – 10/33/č
ZDT-1 (Irena Vovk) – 11/52/por
Parcialno spreminjanje sistemske zakonodaje (Irena Vovk) –
20/28/por
20 let od dneva P (Anton Tomažič) – 20/29/zap
In flagranti: Družinski zakonik (Hinko Jenull) – 20/33/č
Paradoksi: Prekariat (Aleš Završnik) – 23/33/č
ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer?
(Suzana Gril) – 36/II–VIII/pril
Drobitev predpisov ali njihova simbiotična združitev? (Marko
Pavliha) – 37/19/odm
Korupcija v kazenski in protikorupcijski zakonodaji (Liljana
Selinšek) – 37/II–VII/pril
Različni pristopi prekrškovnih reform (Petra Čas in Nuša Orel) –
38/29-30/por
Spletni smerokaz: Minus 25 % (Irena Vovk) – 43/38/prik
V ospredju novosti kazenske zakonodaje (Andreja Tratnik) –
45/29/por
Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski
kazenski zakonodaji (Andrej Ferlinc) – 46/II–V/pril
Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega
dejanja (Ljubo Bavcon) – 46/V–VIII/pril
Kako povrniti zaupanje v pravo – izbranih 10 najvplivnejših
pravnikov (Blaž Vrbič in Živa Cotič) – 46/28-29/por
Previdneje k spremembam gospodarske zakonodaje (Irena
Tomažin) – 47/6–8/č
Še o kritični obravnavi nove pravne ureditve krivde (Ministrstvo
za pravosodje) – 47/17/odm

zakonodajni postopek
Državljanska pobuda: nova možnost ali izgubljena priložnost?
(Katarina Vatovec) – 11/30–32/č
Strategija – predhodnica zakonodaje o lokalni samoupravi (Albin
Igličar) – 12/11-12/č
Ob spremembah ustavne ureditve referenduma še uvedba
predhodne kontrole ustavnosti zakonov? (Borut Šinkovec) –
13/17–19/č
Plačila podizvajalcem (Irena Vovk) – 13/32/por
Za celovito pravno ureditev lobiranja (Roman Medved) –
14/10-11/č
Predlog družinskega zakonika (Ana Vodičar) – 15-16/10–12/č
Predlog ZDISP (Irena Vovk) – 15-16/40/por
Novela ZVDZ-C (Irena Vovk) – 17/32/por
Patološkost »prostovoljne zunajzakonske skupnosti« (Žiga Dolhar)
– 20/17–19/č
Lažji vpis etažne lastnine (Irena Vovk) – 21/32/por
Predlog ZKP-K (Irena Vovk) – 22/32/por
Ureditev lobiranja civilne družbe ni več omejujoča (Blaž Kovač)
– 24-25/14-15/č
Za večjo varnost (Irena Vovk) – 26/32/por
Odvzem premoženja (Irena Vovk) – 27/32/por
Odvzem premoženja nezakonitega izvora (Andreja Lang) –
28-29/6–8/č
Prenova OŠ (Irena Vovk) – 28-29/40/por
Tri leta potem (Matjaž Ambrož) – 32/3/uv
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Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava (Miha Trampuž) –
32/6–9/č
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – obid kavtel
poštenega postopka? (Anže Erbežnik) – 32/10–12/č
Zakonodajna dejavnost (Dušan Štrus) – 33/30-31/prik
Spremembe ZFPPIPP (Irena Vovk) – 33/32/por
Izredna omilitev kazni: odprava ali prenova? (Boštjan Polegek) –
34/17-18/č
Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka
ostaja (Andrej Grah Whatmough) – 35/15–17/č
Še o agrarnih skupnostih: pomanjkljivosti predloga novele
ZPVAS-F (Andrej Hafner) – 36/13–15/č
Širitev kroga upravičencev (Irena Vovk) – 36/32/por
Predlog novele ZDavP-2E prinaša več pooblastil bankam in
možnost sodelovanja tujih davčnih inšpektorjev pri izvajanju
davčnega nadzora v Sloveniji – 38/I-II/pod
Z obrobja postave: Zablodele pravice (Tomaž Pavčnik) –
39-40/37/č
Novi zakonodajalci – novo upanje (Albin Igličar) – 47/14/č
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Živa Cotič) –
47/27-28/por
Potrošniško plodovita jesen (Verica Trstenjak) – 48/3/uv
Avtentična razlaga ZPre-1 – 49-50/23/sp

zamudna sodba
Zamudna sodba – sklepčnost tožbe – odgovornost za pravne
napake – 11/35–37/sp
Zamudna sodba – sklepčnost tožbe – pogodbena kazen –
36/21-22/sp

zasebnost
Dopisovanje zapornikov v tujem jeziku (Andreja Tratnik) –
4/25/sp
DPI – pandorina skrinjica interneta? (Jelena Burnik in Andrej
Tomšič) – 13/19–21/č
Skrb za zasebnost? Vgradite jo že enkrat! (Andrej Tomšič) –
18/2/uv
Paradoksi: Modni strahovi med svobodo in varnostjo (Aleš
Završnik) – 18/33/č
Prepoved uporabe mobilnega telefona ne krši pacientove pravice
do telefoniranja – 19/19/mo
Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in
pravico do zasebnosti (Polona Tepina) – 20/22/sp
Objava fotografije in drugih podatkov mladoletnika v dnevnem
časopisu – 23/20/mo
Fotografiranje stanovanja s strani izvršitelja – 26/24/mo
Komunikacijska zasebnost – garant za svobodno družbo (Nataša
Pirc Musar) – 28-29/3/uv
Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne
meje, v kazenskem postopku (Primož Gorkič) –
30-31/9–11/č
Legitimacija posameznika – 33/26/mo
Lokacijska zasebnost – naslednje bojno polje varstva zasebnosti
(Andrej Tomšič) – 39-40/14–16/č
Nedovoljen videonadzor – 46/20/mo
ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?
(Nana Weber) – 46/21/sp
Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP (Nuša Kavšek in Vid Bele)
– 48/V–VII/pril
Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah
(Saša Zagorc in Žiga Dolhar) – 49-50/II–VIII/pril

zavarovalništvo
Povezava med zavarovalnicami in Centralnim registrom
prebivalstva – 1/21/mo
Uporaba motornega vozila po noveli ZOZP (Gordana Ristin) –
6-7/24-25/č
Obdavčitev pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju (Maja Golovrški) – 8/11-12/č
Zavarovalniške premije ne smejo diskriminirati po spolu (Janja
Hojnik) – 9/25-26/sp
Razlaga splošnih pogojev zavarovanja avtomobilskega kaska –
obseg zavarovalnega jamstva – 10/22-23/sp
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pred roko pravice v
Luksemburgu (Jana Zbačnik) – 10/II–VIII/pril
Posredovanje zdravstvene dokumentacije zavarovalnici –
12/24/mo
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Zavarovanje D & O kot korporativno zavarovanje in kot
zavarovanje fizičnih oseb (Miha Bratina) – 14/12-13/č
Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta? (Miha Bratina
in Luka Bernard) – 15-16/20–22/č
Izmenjava osebnih podatkov med zavarovalnicami – 19/20/mo
Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna
socialna zavarovanja: spremembe v postopku vlaganja prijav
v obvezna socialna zavarovanja – začetek izvajanja 1. julij
2011 – 20/II–IV/erar
Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in
nadzornih svetov – 22/II-III/erar
Splošna odškodninska odgovornost prevoznika in uporaba
določil CMR – 26/II-III/pod
Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem
zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 35/17–19/č
Prednost ima bolnik, ne zdravnik! (Jaka Slokan) – 43/6–8/č
Priznana medicinska dognanja in medicinska napaka (Judita
Dolžan) – 43/21-22/sp
Podatki o zavarovanju v sodnem postopku (Urban Brulc) –
49-50/22/vo

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

zavodi
Ureditev obveznega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb
v zasebnih družbah in zavodih po Zakonu o urejanju trga
dela – 2/III-IV/erar
Javna ali nejavna seja sveta zavoda? (Mateja Radej Bizjak) –
5/17-18/č
(R)evolucija zdravstvenega sistema (Mateja Radej Bizjak in
Valentina Prevolnik Rupel) – 6-7/19–21/č
Predlog ZDISP (Irena Vovk) – 15-16/40/por
Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti (Rajko Pirnat) –
21/3/uv
Poškodba pri opravljanju javnih del – odškodninska odgovornost
Zavoda RS za zaposlovanje – 33/21-22/sp
Neupravičena omejitev stikov obsojenk z zunanjim svetom –
33/24-25/mo
Kritika in kritičnost slovenskega zaporskega sistema (Zoran
Skubic) – 43/27-28/sp
Težave obsojenca pri pridobitvi dovoljenih osebnih predmetov –
47/20/mo

zbornice
glej tudi odvetništvo
In flagranti: Zakonodajni fuš (Hinko Jenull) – 9/33/č
Predlog novele ZFPPIPP-D (Vera Samardžija) – 10/17-18/č
ZIZ-I Irena Vovk) – 10/32/por
Kmalu spremembe pri obveznem pobotu – 32/I–II/pod
Za novo ureditev zbornic (Irena Vovk) – 32/32/por
Novi kodeks (Irena Vovk) – 34/32/por
Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z
nepremičninami (Marko Djinović in Robert Geisler) –
38/II–VIII/pril

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
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Lobiranje in demokracija (Bećir Kečanović) – 1/18-19/čl
Pravice prisilno hospitaliziranih oseb (Aleš Velkaverh) –
1/22-23/sp
Forenzična bolnišnica – medicinski ukrep v sistemu kazenskih
sankcij (Sabina Zgaga) – 1/29-30/prik
Nejeverni Tomaži v zdravstvu (Mateja Radej Bizjak) – 2/18-19/č
Sporno širjenje iger na srečo ob deklarativni skrbi za javno
zdravje (Dženeta Cizelj) – 3/13-14/č
Medicinska dokumentacija – 4/24/mo
Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi? (Anja
Brglez) – 5/13-14/č
Javna ali nejavna seja sveta zavoda? (Mateja Radej Bizjak) –
5/17-18/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Posredovanje podatka o nalezljivi bolezni posameznika –
5/26/mo
(R)evolucija zdravstvenega sistema (Mateja Radej Bizjak in
Valentina Prevolnik Rupel) – 6-7/19–21/č
Neprištevni storilci protipravnih dejanj po noveli KZ-1B (Barbara
Nerat) – 8/7–9/č
Odškodninska odgovornost države – škoda zaradi obveznega
cepljenja – zastaranje – 8/21-22/sp
Soglasje staršev za piercing – 9/22/mo
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pred roko pravice v
Luksemburgu (Jana Zbačnik) – 10/II–VIII/pril
Ginekološki pregled mladoletne pripornice brez njenega soglasja
(Andreja Tratnik) – 10/23-24/sp
Ali prejem darovane krvi pogojujejo predsodki!? (Nana Weber) –
12/20-21/č
Posredovanje zdravstvene dokumentacije zavarovalnici –
12/24/mo
Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben
operativni poseg (Maja Smrkolj) – 13/28/sp
Pasivno kajenje v zaporu (Andreja Tratnik) – 13/29/sp
20 let srečanj Medicina in pravo (Vesna Rijavec) – 13/30/por
Bodoča in nova škoda – škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi –
15-16/24–26/sp
Posredovanje zapisnika o notranjem strokovnem nadzoru varuha
bolnikovih pravic – 15-16/25/mo
Življenjske razmere oseb na varovanih oddelkih – 15-16/26/mo
Zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV
(Andreja Tratnik) – 15-16/27-28/sp
Objava podatka o odvzemu pooblastila – 17/25/mo
Kapitan ostane na ladji (Vesna Bergant Rakočević) – 17/33/č
Prisilno vbrizgavanje nevroleptikov − poseg v temeljne pravice
(Maja Smrkolj) – 18/26-27/sp
Razlike med institutoma zastopnika pacientovih pravic in varuha
bolnikovih pravic (Borut Ambrožič, ml.) – 19/12-13/č
Prepoved uporabe mobilnega telefona ne krši pacientove pravice
do telefoniranja – 19/19/mo
Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti (Rajko Pirnat) –
21/3/uv
Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega
varstva (Eva Godina) – 21/6–8/č
Poškodbe, povzročene med preverjanjem identitete na letališču
(Katarina Vatovec) – 21/24/sp
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Luigi Varanelli)
– 21/30-31/prik
Lekarniške storitve in obračunavanje DDV – 22/II/erar
E. coli – povzročiteljica nove gospodarske krize v EU (Janja
Hojnik) – 23/12-13/č
Temperatura v delovnih prostorih (Brigita Rajšter Vranović) –
23/18/vo
Ni milosti za tajkune (Andreja Tratnik) – 23/22-23/sp
Splav na Poljskem (Andreja Tratnik) – 24-25/30-31/sp
Nadzorni mehanizmi in kazenske določbe proti novim drogam
(Peter Skerbiš) – 27/18-19/č
Zamolčanje podatkov o zdravstvenem stanju pacientu –
27/25/mo
Pravočasna predložitev bolniškega lista (Nataša Belopavlovič) –
28-29/23-24/vo
Deset let ARS (Irena Vovk) – 30-31/40/por
Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov
med zdravstvenim pregledom zapornika (Andreja Tratnik) –
32/27/sp
Dobrodošlica enoti za forenzično psihiatrijo (Barbara Nerat) –
34/3/uv
Kraj opravljanja dela in povračila stroškov v primeru zdravnikov
in zobozdravnikov (Nataša Belopavlovič) – 34/24/vo
Vrednost spornega predmeta – postopek zaradi sprejema
na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez
privolitve – 34/26-27/sp
Prenos zdravstvene dokumentacije medicine dela – 34/25/mo
Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem
zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 35/17–19/č
Spletni smerokaz: Skoraj vse o zdravilih v Sloveniji (Irena Vovk)
– 37/38/prik
Katere človekove pravice so vredne več (Alenka Križnik) –
38/17-18/č
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Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu (Brigita Rajšter
Vranović) – 38/20/vo
Avdio-video snemanje psihoterapevtskega dela v bolnišnici –
39-40/26/mo
Tudi v Franciji bodo sejali gensko spremenjeno Monsantovo
koruzo MON 810 (Andreja Tratnik) – 39-40/29/sp
Pozitiven pristop k reševanju sporov (Irena Tomažin) –
39-40/34/por
Prednost ima bolnik, ne zdravnik! (Jaka Slokan) – 43/6–8/č
Priznana medicinska dognanja in medicinska napaka (Judita
Dolžan) – 43/21-22/sp
Objava osebnih podatkov zdravnikov – 44/24/mo
Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice (Andreja
Tratnik) – 44/27/sp
Ali je mogoče patentirati uporabo človeških zarodkov? (Katarina
Vatovec) – 45/24-25/sp
Dosedanji izvajalci – 46/18/sp
Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega
dopusta (Katarina Vatovec) – 46/24/sp
Požar v bolnišnici in smrt privezanega pacienta – 48/22/mo
Način pridobitve soglasja za sterilizacijo (Nana Weber) –
48/26/sp
Odgovornost bolnišnice – poškodba otroka med hospitalizacijo –
49-50/25–28/sp
Ognjemeti ostajajo (Andreja Tratnik) – 49-50/33/sp

Združene države Amerike
Lobiranje in demokracija (Bećir Kečanović) – 1/18-19/čl
Mi to (z)moremo! (Borut Šinkovec) – 2/16–18/č
DPI – pandorina skrinjica interneta? (Jelena Burnik in Andrej
Tomšič) – 13/19–21/č
Neznosna lahkost ubijanja (Nenad Mrdaković) – 18/18-19/č
Pogojna glasovnica (Jurij Toplak) – 19/16-17/č
Visoka cena zapitka (Robert Kleindienst) – 30-31/42/č

KAZALO 2011 – spletne strani
Odklopljeni: <www.odklopljen.si> – 1/38
Preden izberete, kje boste letos smučali …:
<www.epc.si> – 2/38
Platforma za jezikovne storitve EU: <http://ec.europa.
eu/translation/LID> – 3/38
Spletno oko: <www.spletno-oko.si> – 4/38
Varnost na spletu od A do Ž: <www.safe.si> – 5/38
Portal o čistih vozilih: <www.cleanvehicle.eu> –
6-7/46
Varni na internetu: <www.varninainternetu.si> – 8/38
Proti trgovini z ljudmi: <http://ec.europa.eu/anti-traf
ficking> – 9/38
Pravice potnikov na dlani: <http://ec.europa.eu/trans
port/passenger-rights/sl/index.html> – 10/38
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil: <www.dkom.si> – 11/58
Malo delo: <www.nabolje.si> – 12/38
Jedrska varnost: <www.ursjv.gov.si> in
<www.radioaktivnost.si> – 13/38
Evropa pojutrišnjem: <www.ep.sta.si> – 14/38
Integriteta: <www.integriteta.si> – 15-16/46
Zagovornik: Skrbimo za enake možnosti
<www.zagovornik.net> – 17/38
Begunec.si: <www.begunec.si> – 18/38
EUekspres: <www.euekspres.eu> – 19/38
Center Evropa: <www.center-evropa.si> – 20/38
Najdi.si: <www.najdi.si> – 21/38
Prostovoljstvo: <www.prostovoljstvo.org> – 22/38
Kadri in štipendije: <www.sklad-kadri.si> – 23/38
Slovensko sodniško društvo: <www.sodnisko-drustvo.
si> – 24-25/46
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Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče
glej nepremičnine

zemljiška knjiga
Status udeleženca v zemljiškoknjižnem postopku – večkratni
zaporedni prenos pravice – načelo kontradiktornosti –
3/22-23/sp
Novela ZZK-1D (Irena Vovk) – 12/32/por
Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju
(Vera Samardžija) – 15-16/35/por
Revolucija v zemljiški knjigi (Nejc Zemljak) – 20/13-14/č
Ne-resno e-sodstvo (Janez Tekavc) – 20/15-16/č
Kaj je ostalo od zemljiške knjige (Katarina Bradaška) –
22/14-15/č
Informacijsko nepismen danes je tako kot nepismen nekoč
(Andreja Tratnik) – 23/26-27/por
ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi (Urška Klakočar Zupančič) –
26/II–VIII/pril
ZVEtL in ovire za njegovo izvajanje v praksi (Mateja Tamara
Fajs) – 28-29/9–11/odm
Nepremičnina, nevpisana v zemljiško knjigo – skupna lastnina
zakoncev – dobrovernost zastavnega upnika –
30-31/25–27/sp
Kaj je ostalo od zemljiške knjige ... po tem, ko se je preselila
na Vrhovno sodišče – drugič (Katarina Bradaška) –
35/9–11/č
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu
lastninske pravice (Nina Scortegagna Kavčnik in Nina Vovk)
– 39-40/II–XII/pril
e-ZK (Živa Cotič) – 39-40/36/por
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL (Urška
Klakočar Zupančič) – 43/II–VIII/pril

LPP in Google Transit: <www.lpp.si> – 26/38
Inštitut za delo: <www.institut-delo.com> – 27/38
Bicikelj: <www.bicikelj.si> – 28-29/46
Google Art Project: <www.googleartproject.com> –
30-31/46
Anonimna e-prijava: <http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
portalStran.euprava?pageid=640> – 32/38
Spremljanje izdatkov javnih institucij: <http://supervi
zor.kpk-rs.si> – 33/38
Prvi slovenski in italijanski spletni časopis:
<www.slomedia.it> – 34/38
Kluwerjev mediacijski blog: <http://kluwermediation
blog.com> – 35/38
Dostop do največjega poslovnega imenika:
<www.idoo.si/sl/pages/search.aspx> – 36/38
Skoraj vse o zdravilih v Sloveniji: <http://si.draagle.
com> – 37/38
Slovenska bibliografija: <www.nuk.uni-lj.si/sb> – 38/38
Vprašajte EU!: <www.asktheeu.org> – 39-40/42
Amnesty International Slovenija: <www.amnesty.si> –
41-42/46
Minus 25 %: <www.minus25.gov.si> – 43/38
Državni zbor: <www.dz-rs.si> – 44/38
Koga naj volim?: <www.koganajvolim.si> – 45/38
Virtualni prostovoljec: <www.prostowwwoljec.si> –
46/38
Portal EU o priseljevanju: <http://ec.europa.eu/immi
gration> – 47/38
20 let samostojnosti: <www.dvajset.si> in
<www.twenty.si> – 48/38
Informacijski pooblaščenci: <info-commissioners.org>
– 49-50/46
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ZZK-1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom (Janez Tekavc)
– 43/30-31/prik
(Ne)spremenljivost vrstnega reda hipotek (Dominik Kuzma) –
46/8-9/č
Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in
zemljiškoknjižnega prava (Nana Weber) – 48/29/por

zgodovina
Pravo v zgodovini (Dragica Čeč) – 19/30-31/prik
200 let ODZ (1) (Katja Škrubej) – 20/31/zap
200 let ODZ (2) (Katja Škrubej) – 21/29/zap

KAZALO 2011 – tuje knjige
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Gillian Davies in Kevin Garnett QC: Moral Rights – 2/30
Quinten R. Kroes: E-Business Law of the European
Union – 2/30
Guang-zhen Wang: Reproductive Health and Gender
Equality – Method, Measurement, and Implications
– 2/30
Ron Burke in Cary Cooper (ur.): Risky Business – Psychological, Physical and Financial Costs of High Risk
Behavior in Organizations – 3/30
Giuseppe Casale (ur.): The Employment Relationship – A
Comparative Overview – 3/30
Julia Hörnle in Brigitte Zammit: Cross-border Online
Gambling Law and Policy – 4/30
Christiana Fountoulakis: Set-Off Defences in International Commercial Arbitration – A Comparative Analysis – 5/30
Kaarlo Tuori in Suvi Sankari (ur.): The Many Constitutions of Europe – 5/30
Máire Ní Shúilleabháin: Cross-Border Divorce Law –
Brussels II Bis – 6-7/38
Anne T. Gallagher: The International Law of Human
Trafficking – 6-7/38
Mashood Baderin in Manisuil Ssenyonjo: International
Human Rights Law – Six Decades after the UDHR
and Beyond – 9/30
Sylvia Hargreaves: EU Law Concentrate – 9/30
Gunnar Niels, Helen Jenkins in James Kavanagh:
Economics for Competition Lawyers – 9/30
Lucy Reed, Jan Paulsson in Nigel Blackaby: Guide to
ICSID Arbitration – 10/30
Gillian Black: Publicity Rights and Image – Exploitation
and Legal Control – 10/30
Andrea Kramer in Peter Fusaro (ur.): Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation – New
Investment Techniques – 10/30
Silvio Ferrari in Rinaldo Cristofori (ur.): Law and Religion
in the 21st Century – Relations between States and
Religious Communities – 11/50
Johan van de Gronden, Erika Szyszczak, Ulla Neergaard in Markus Krajewski: Health Care and EU
Law – 11/50
Russell Cropanzano, Jordan H. Stein in Thierry Nadisic: Social Justice and the Experience of Emotion
– 11/50
Christina Eckes in Theodore Konstadinides (ur.): Crime
within the Area of Freedom, Security and Justice – A
European Public Order – 12/30
Catherine Barnard, Janet O’Sullivan in Graham Virgo:
What About Law? – Studying Law at University –
12/30
Julia Davidson in Peter Gottschalk (ur.): Internet Child
Abuse: Current Research and Policy – 12/30

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti –
22/20/vo
200 let ODZ (3) (Katja Škrubej) – 22/31/zap
200 let ODZ (4) (Katja Škrubej) – 23/29/zap
Deblokada političnih zavor (France Bučar) – 24-25/3/uv
200 let ODZ (5) (Katja Škrubej) – 24-25/39/zap
200 let ODZ (6) (Katja Škrubej) – 26/29/zap
Spletni smerokaz: Slovenska bibliografija (Irena Vovk) –
38/38/prik
K odločbi Ustavnega sodišča o Titovi cesti (Ljubo Bavcon) –
41-42/16/č

Steve Anderman in Ariel Ezrachi (ur.): Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers – 13/31
Guofu Liu: Chinese Immigration Law – Law and Migration – 14/30
Dagmar Schiek in Anna Lawson (ur.): European Union
Non-Discrimination Law and Intersectionality – Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability
Discrimination – 14/30
Tawhida Ahmed: The Impact of EU Law on Minority
Rights – 14/30
Antonio A. Cassese, Guido G. Acquaviva, Mary Fan
in Alex A. Whiting: International Criminal Law: Cases
and Commentary – 15-16/39
Paul Craig in Gráinne de Búrca (ur.): The Evolution of
EU Law – 15-16/39
Joanna Goyder: EU Distribution Law – 15-16/39
William Ransome in Charles Sampford: Ethics and
Socially Responsible Investment – A Philosophical
Approach – 15-16/39
Ewoud Hondius in Hans Christoph Grigoleit (ur.):
Unexpected Circumstances in European Contract
Law – 17/30
Michelle L. Meloy in Susan L. Miller: The Victimization
of Women – Law, Policies, and Politics – 17/30
B. Sharon Byrd in Joachim Hruschka: Kant’s Doctrine
of Right: A Commentary – 17/30
Peer Zumbansen in Gralf-Peter Calliess (ur.): Law,
Economics And Evolutionary Theory – 18/30
Oldrich Bures: EU Counterterrorism Policy – A Paper
Tiger? – 18/30
Malcolm Evans in Panos Koutrakos (ur.): Beyond the
Established Legal Orders – Policy Interconnections
between the EU and the Rest of the World – 18/30
Laura Parret: Side effect of the modernisation of the EU
competition law – Modernisation as a challenge to
the enforcement system of EU competition law and
EU law in general – 19/30
Alexander Stack: International Patent Law – Cooperation,
Harmonization and Institutional Analysis of WIPO and
the WTO – 20/30
Ruthann Robson (ur.): Sexuality and Law – Volume I:
Family and Youth – 21/30
Yaël Ronen: Transition from Illegal Regimes under International Law – 21/30
Philip Leach, Helen Hardman, Svetlana Stephenson in
Brad K. Blitz (ur.): Responding to Systemic Human
Rights Violations – 22/30-31
Irini A. Stamatoudi: Cultural Property Law and Restitution – A Commentary to International Conventions
and European Union Law – 22/30
Irini Stamatoudi (ur.): Copyright Enforcement and the
Internet – 22/30
Frank S. Bloch (ur.): The Global Clinical Movement –
Educating Lawyers for Social Justice – 23/30
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Z

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
znamka
glej industrijska lastnina

znanost
Investicije v raziskave in razvoj – 15-16/III-IV/erar
Vstopnine in kraj opravljanja storitev po ZDDV-1 – 22/I-II/erar
Nemogoče predčasne volitve (Matej Avbelj) – 23/3/uv
Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po
spremembi ZDDV-1 – 35/I-II/erar
Zbornik znanstvenih razprav 2011 (Neža Pogorelčnik) –
45/30-31/prik

Louise Gullifer in Jennifer Payne: Corporate Finance
Law: Principles and Policy – 23/30
Sanja Kutnjak Ivkovich in John Hagan: Reclaiming
Justice – The International Tribunal for the Former
Yugoslavia and Local Courts – 24-25/38
Austin Sarat in Jürgen Martschukat (ur.): Is the Death
Penalty Dying? – European and American Perspectives – 24-25/38
Emma Cunliffe: Murder, Medicine and Motherhood –
26/30
Bob Reinalda (ur.): The Ashgate Research Companion
to Non-State Actors – 26/30
Andrei Marmor in Scott Soames (ur.): Philosophical
Foundations of Language in the Law – 26/30
Caroline Sawyer in Brad K. Blitz (ur.): Statelessness
in the European Union – Displaced, Undocumented,
Unwanted – 27/31
Frans Pennings in Claire Bosse (ur.): The Protection
of Working Relationships – A Comparative Study –
27/31
Shabnam J. Holliday: Defining Iran – Politics of Resistance – 27/31
Anne-Marie Mooney Cotter: Class Act – An International
Legal Perspective on Class Discrimination – 28-29/38
James A. R. Nafziger in Stephen F. Ross (ur.): Handbook on International Sports Law – 28-29/38
Piet Eeckhout: EU External Relations Law – 28-29/38
Hao Wang: Protecting Privacy in China – A Research
on China’s Privacy Standards and the Possibility of
Establishing the Right to Privacy and the Information Privacy Protection Legislation in Modern China
– 32/30
Aaron Schwabach: Fan Fiction and Copyright – Outsider
Works and Intellectual Property Protection – 32/30
Egjbert Myjer in Peter Kempees: Jack and the Solemn
Promise – A Cautionary Tale – 33/30
James Alan Fox in Jack Levin: Extreme Killing – Understanding Serial and Mass Murder – 33/30
Jing Men in Benjamin Barton (ur.): China and the
European Union in Africa – Partners or Competitors? – 33/30
Roger Blanpain, William Bromwich, Olga Rymkevich
in Iacopo Senatori (ur.): Rethinking Corporate Governance: From Shareholder Value to Stakeholder
Value – 34/30
Richard O. Brooks in James Bernard Murphy (ur.):
Augustine and Modern Law –34/30
Susanne Karstedt, Ian Loader in Heather Strang (ur.):
Emotions, Crime and Justice – 34/30
Dagmar Schiek, Ulrike Liebert in Hildegard Schneider
(ur.): European Economic and Social Constitutionalism
after the Treaty of Lisbon – 35/30
Francesco Denozza in Alberto Toffoletto (ur.): International Encyclopedia of Laws: Competition Law – 35/30
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Raziskovalni eksperiment – poziv k sodelovanju! (Ciril Keršmanc)
– 49-50/36-37/zap

Zveza društev pravnikov Slovenije
glej tudi Dnevi slovenskih pravnikov 2010
Pravni forum za manjšine (Franci Gerbec) – 8/29/por
Za ustrezen položaj slovenske manjšine – 15-16/34/por
Priznanja in nagrade za leto 2011 – 39-40/6–8/por

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

Meena K. Bharma: The Challenges of Justice in Diverse
Societies – Constitutionalism and Pluralism – 35/30
Gert Brüggemeier: Modernising Civil Liability Laws in
Europe, China, Russia and Brazil – Texts and Commentaries – 36/30
David S. Caudill: Stories About Science in Law – Literary
and Historical Images of Acquired Expertise – 36/30
Charles Foster: Human Dignity in Bioethics and Law
– 37/31
Lesley Jane Smith in Ingo Baumann (ur.): Contracting
for Space – Contract Practice in the European Space
Sector – 37/31
Hersch Lauterpacht: The Function of Law in the International Community – 37/31
Gordon Blanke in Philip Landolt: EU and US Antitrust
Arbitration – A Handbook for Practitioners – 37/31
Adam Crawford (ur.): International and Comparative
Criminal Justice and Urban Governance – Convergence and Divergence in Global, National and Local
Settings – 41-42/38
Fatemeh Ebtehaj, Jonathan Herring, Martin Johnson
in Martin Richards (ur.): Birth Rites and Rights –
41-42/38
Constantin Stefanou, Simone White in Helen Xanthaki: OLAF at the Crossroads – Action against EU
Fraud – 43/31
William Patry: How to Fix Copyright – 43/31
Antoine Jacobs: Labour and the Law in Europe: A Satellite View on Labour Law and Social Security Law in
Europe – 44/30
Fred S. McChesney (ur.): Mergers and the Market for
Corporate Control – 44/30
Christopher Jones in Marc van der Woude: EU Competition Law Handbook 2012 – 45/31
Paul Maharg in Caroline Maughan (ur.): Affect and
Legal Education: Emotion in Learning and Teaching
the Law – 45/31
Andrew Lang: World Trade Law after Neoliberalism:
Reimagining the Global Economic Order – 45/31
Ross Buckley in Douglas Arner: From Crisis to Crisis – The Global Financial System and Regulatory
Failure – 46/30
Cornel Quinto: Insurance Systems in Times of Climate
Change – Insurance of Buildings Against Natural
Hazards – 46/30
Anne-Marie Mooney Cotter: Culture Clash – An International Legal Perspective on Ethnic Discrimination
– 47/31
Brian K. Payne: White-Collar Crime – 47/31
Paul Nihoul in Peter Rodford: EU Electronic Communications Law – Competition & Regulation in the European
Telecommunications Market – 48/30
Dimitri Kochenov: EU Law of the Overseas – Outermost
Regions, Associated Overseas Countries and Territories, Territories Sui Generis – 48/30
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Z–Ž
Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije
Demonstracije na letališčih in železniških postajah dovoljene
(Maja Smrkolj) – 8/28-29/sp
Prekoračitev meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava
(Maja Smrkolj) – 9/27-28/sp
Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben
operativni poseg (Maja Smrkolj) – 13/28/sp
Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v
neskladju z ustavo (Maja Smrkolj) – 15-16/29/sp
Prisilno vbrizgavanje nevroleptikov − poseg v temeljne pravice
(Maja Smrkolj) – 18/26-27/sp
Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni – grob
poseg v temeljne pravice (Maja Smrkolj) – 20/24/sp
Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v
mejah nemške ustave (Maja Smrkolj) – 38/28-29/sp
Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z
nemško ustavo (Maja Smrkolj) – 45/21/sp

Zvezno vrhovno sodišče ZR Nemčije
Priznana medicinska dognanja in medicinska napaka (Judita
Dolžan) – 43/21-22/sp

KAZALO 2011 – domače knjige
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Igor Šoltes, Maja Bilbija, Nataša Jeršič in Metka Cerar:
Pojmovnik javnih financ – 1/30-31
Franjo Štiblar: Bančništvo kot hrbtenica samostojne
Slovenije – 2/30-31
Slavoj Žižek: Living in the End Times – 5/29
Janez Kranjc: Rimsko pravo – 5/30
Polona Mozetič: Glavna obravnava v kazenskem postopku – 6-7/37-38
Igor Kaučič, Franc Grad, Saša Zagorc, Sebastian
Nerad in Samo Bardutzky: Zakonodajni referendum
– 6-7/38-39
Janja Hojnik: Prosti pretok blaga – 9/30-31
Marko Pavliha: Nismo rojeni le zase: beležke učenca
duhovnosti – 10/30-31
Ana Vlahek: Pogodbeni prenos lastninske pravice na
premičninah v evropskem pravnem prostoru
–
11/50-51
Andrej Ekart in Vesna Rijavec: Čezmejna izvršba v
EU – 12/30-31
Aleš Završnik (ur.): Kriminaliteta in tehnologija – 13/31
Jasna Murgel, Petra Čas, Janez Tekavc in Marjana Tičar Bešer: Zakon o sodnih taksah, Zakon o
odvetniški tarifi in Notarska tarifa z uvodnimi pojasnili
– 14/30-31
Vasilka Sancin, Maja Bavdek, Mark Jo Moggi, Nenad
Mrdaković, Nastasja Suhadolnik, Katarina Škrbec
in Nina Zupan: Lokalni zločinci – univerzalni zločini:
odgovornost zaščititi – 15-16/38-39
Branko Korže: Pravo družb in poslovno pravo – 17/30-31
Hinko Jenull in Liljana Selinšek: Zakon o prekrških
(ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G – 18/30-31
Katja Škrubej: Pravo v zgodovini – 19/30-31
Mato Gostiša: Vsebina in priprava celovitega programa
dela sveta delavcev – 20/30-31
Alenka Berger Škrk: Denarna odškodnina za
nepremoženjsko škodo – 21/30-31
Hugo Grotius: Svobodno morje – 23/30-31
Jože Dekleva, Alenka Kumer, Luka Štravs, Mojmir
Prelog, Marinka Konečnik Kunst, Mery Lončar,
Janja Solomun, Marko Fatur, Luka Ivanič in

pravna praksa – stvarno kazalo 2011
Konvalidacija nepravilne vročitve po nacionalnem pravu in
Haaška konvencija o vročanju pisanj (Judita Dolžan) –
45/22-23/sp

Ž
živali
Nadzor občine nad izvajanjem javne službe oskrbe zapuščenih
živali – 30-31/29/mo
Pogoji za neprivilegirane tožnike za vložitev ničnostne tožbe
(Želja Cilenšek Bončina) – 43/25-26/sp

živila
Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU (Janja
Hojnik in Ana Vlahek) – 10/12–14/č
Tudi v Franciji bodo sejali gensko spremenjeno Monsantovo
koruzo MON 810 (Andreja Tratnik) – 39-40/29/sp

Nina Koselj: Urejanje prostora na občinski ravni –
24-25/38-39
Miha Juhart, Damjan Možina, Barbara Novak, Ada
Polajnar - Pavčnik in Viktorija Žnidaršič Skubic:
Uvod v civilno pravo – 26/30-31
Dragan Petrovec (ur.): Varnost cestnega prometa –
27/30-31
Aleša Ferčič, Janja Hojnik in Matjaž Tratnik: Uvod v
pravo Evropske unije – 28-29/38-39
Mojca Pajnik in Giovanna Campani (ur.): Precarious
Migrant Labor Across Europe – 30-31/39
Aleš Ferčič: Državne pomoči podjetjem – 32/30-31
Albin Igličar: Zakonodajna dejavnost – 33/30-31
Rado Bohinc: Comparative Corporate Governance –
33/31
Rudi Vouk: Iz pravNega kotička – 34/30-31
Ronald Dworkin: Izbrane razprave – 35/30-31
Marijan Pavčnik: Auf dem Weg zum Mass des Rechts
– 36/30-31
Maja Bilbija, Sonja Drozdek Šinko, Nataša Jeršič in
Njives Prelog: Zakon o javnem naročanju – ZJN-2
– 37/30-31
Suzana Gril in Rafael Viltužnik: Osnove prekrškovnega
prava – 38/30-31
Matej Accetto (ur.): Med Olimpom in Hadom – 39-40/35
Janja Hojnik: Decentralizacija pristojnosti za urejanje
notranjega trga EU – 41-42/38-39
Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur: Zakon o zemljiški
knjigi (ZZK-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom – 43/30-31
Mateja Jemec Tomazin: Slovenska pravna terminologija
– 44/30-31
Miran Kalčič in Ana Lozar: Uvodna pojasnila k novemu
Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) –
46/30-31
Katarina Kresal Šoltes: Vsebina kolektivne pogodbe –
47/30-31
Vesna Kranjc in Vida Kostanjevec: Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) –
48/30-31
Bogdana Herman in Marko Pavliha Mala šola retorike
– 49-50/39
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A
Matej Accetto
(Ustavno)sodna presoja in predhodno odločanje v pravu EU –
11/24–26/č
Uvod v pravo Evropske unije – 28-29/38-39/prik

Meta Ahtik
Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije – 2/30-31/prik

Tina Ajdič
V Strasbourgu in Luksemburgu – 10/29/por

Matjaž Ambrož
Kazensko pravo v globalnem svetu – 2/28-29/por
Malnerič – 3/29/zap
Pot preobrazbe (Kam z listjem?) – 6-7/36/zap
Problem malomarnega sostorilstva – 9/18-19/č
Točke zvestobe – 11/49/zap
Animus donandi – 15-16/37/zap
Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč? – 26/18-19/č
Varnost cestnega prometa – 27/30-31/prik
Politični analitik – 28-29/36/zap
Šport in šah – 30-31/38/zap
Tri leta potem – 32/3/uv
Pasti evolucije – 33/29/zap
Med Olimpom in Hadom – 39-40/35/prik
Mala šola retorike – 49-50/39/prik

Borut Ambrožič, ml.
Razlike med institutoma zastopnika pacientovih pravic in varuha
bolnikovih pravic – 19/12-13/č

Matej Avbelj
Še ena prepoved referenduma? – 1/12-13/č
Evropa dveh hitrosti – grožnja ali priložnost? – 10/3/uv
Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti –
11/7-8/č
Pravosodje – kako naprej? – 12/29/por
Nemogoče predčasne volitve – 23/3/uv
Ustavne dileme ob glasovanju o zaupnici vladi – 34/6-7/č
Zgodovinska odločitev Ustavnega sodišča – 39-40/17–19/č

Združljivost funkcij na področju delavske participacije –
20/19/vo
Izplačevanje rente in regresni zahtevek – 24-25/24/vo
Odpravnina ob upokojitvi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za
določen čas – 26/22/vo
Pravočasna predložitev bolniškega lista – 28-29/23-24/vo
Varstvo pred odpovedjo v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca
– 32/21/vo
Odmera letnega dopusta – 33/19/vo
Izračun odpravnine ob redni odpovedi delavcu – 33/19/vo
Kraj opravljanja dela in povračila stroškov v primeru zdravnikov
in zobozdravnikov – 34/24/vo
Prednostna pravica do zaposlitve – 36/21/vo
Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi – 38/20/vo
Pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja – 43/20/vo
Vračilo socialne pomoči po smrti prejemnika – 47/18/vo

Vesna Bergant Rakočević
Ponovni zagon? – 1/3/uv
(Do)smrtna kazen za doping v športu – 3/15-16/č
Ad hoc: Sodniški eros ali koliko nas mora biti sram? – 5/33/č
Poraz FIFA in UEFA v primeru »belih seznamov« – 11/43-44/sp
Ad hoc: Ubogi otroci! – 11/53/č
Ad hoc: Kapitan ostane na ladji – 17/33/č
Ekonomska analiza stvarnega in pogodbenega prava – izziv
zakoreninjenim miselnim vzorcem – 22/28/por
Ad hoc: Sramotilni špalir – 22/33/č
Ad hoc: Super sezona – 28-29/41/č
Angleški nogomet »proti« novim medijem – 30-31/21-22/č
Je Oscar Pistorius res »Blade Runner«? – 33/16-17/č
Ad hoc: Življenje brez pravnikov: osvoboditev ... – 35/33/č
Murphyjin zakon – 39-40/27-28/sp
Konec pravila iz Osake – 41-42/30/sp
Ad hoc: Med Jeanom Paulom Sartrom in Jeanom Paulom II. –
41-42/41/č
V območju nelagodja – 46/3/uv
Ad hoc: Lux-uz – 47/33/č

Luka Bernard
Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta? (skupaj z Miho
Bratino) – 15-16/20–22/č

Rado Bohinc

B
Ljubo Bavcon
K odločbi Ustavnega sodišča o Titovi cesti – 41-42/16/č
Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega
dejanja – 46/V–VIII/pril
Vrnimo človekove pravice na vrh vrednot! – 47/3/uv

Vid Bele
V znamenju sprememb ZP-1G – 19/27-28/por
Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu – 28-29/37/prik
Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi (skupaj z Nušo Kavšek)
– 44/II–VIII/pril
Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP (skupaj z Nušo Kavšek) –
48/V–VII/pril

Nataša Belopavlovič
Objava prostega delovnega mesta in izjeme od obveznosti
objave – 1/19-20/vo
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela – 10/19/vo
Dežurstvo med malico na srednji šoli – 11/33-34/vo
Povračilo stroškov za prehrano – 13/22-23/vo
Vrnitev dokumentov – 14/21/vo
Dodatek za praznično in nadurno delo – 14/21/vo
Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu –
15-16/22/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 17/20/vo
Volontersko pripravništvo in usposabljanje bibliotekarjev –
18/21/vo
Pred referendumom o ZPIZ-2 – 20/3/uv

PP kazalo-2011-_OKey.indd 51

Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske
družbe – 41-42/II–VII/pril

David Boroje
Avtorske pravice na razpotju – 17/29/por

Katarina Bradaška
Kaj je ostalo od zemljiške knjige – 22/14-15/č
Kaj je ostalo od zemljiške knjige ... po tem, ko se je preselila
na Vrhovno sodišče – drugič – 35/9–11/č

Miha Bratina
Zavarovanje D & O kot korporativno zavarovanje in kot
zavarovanje fizičnih oseb – 14/12-13/č
Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta? (skupaj z Luko
Bernardom) – 15-16/20–22/č

Tanja Bratina
Popolna ponudba – vstopnica za uspešno konkuriranje pri
javnem naročilu – 14/II–VIII/pril
Odprite si vrata do javnih naročil prek strokovnega dialoga –
22/16–18/č

Tina Bratkovič
Kaj prinašata socialno podjetništvo in Zakon o socialnem
podjetništvu družbi (skupaj z Elizabeto Zirnstein) –
13/13-14/č

Anja Brglez
Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi? –
5/13-14/č
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Č

Maja Brkan
Zunanja politika EU – 11/11–13/č
Na poti k evropskemu pogodbenemu pravu? – 33/11–13/č
Izbrane razprave Ronalda Dworkina – 35/30-31/prik

Urban Brulc
Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki – 17/10–12/č
Podatki o zavarovanju v sodnem postopku – 49-50/22/vo

France Bučar
Država in družbena struktura – 8/3/uv
Deblokada političnih zavor – 24-25/3/uv

Petra Čas
Različni pristopi prekrškovnih reform (skupaj z Nušo Orel) –
38/29-30/por

Zdenka Čebašek - Travnik
Letno poročilo Varuha – priložnost za premislek o varovanju
človekovih pravic – 41-42/3/uv

Dragica Čeč
Pravo v zgodovini – 19/30-31/prik

Gregor Černeka

Bojan Bugarič
Ali Ustavno sodišče lahko prepove referendum o pokojninski
reformi – 5/6–9/č
Evropska rešitev nacionalne države: Evropska unija in
ekonomska kriza – 17/3/uv

Jelena Burnik
Prihodnost varstva osebnih podatkov v EU – 3/18-19/č
DPI – pandorina skrinjica interneta? (skupaj z Andrejem
Tomšičem) – 13/19–21/č

Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja –
36/15-16/č

Urška Češnjevar
Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri
uveljavljanju garancije? – 44/14/odm

Joži Češnovar
Ustavnost ureditve obdavčitve izplačila dobička družbeniku
družbe z neomejeno odgovornostjo in komplementarju
komanditne družbe – 37/11–13/č

C
Nada Caharijaz Ferme
Skrbnik za posebni primer ali začasni zastopnik – 3/16-17/č

Darja Centrih
Še o arbitražni klavzuli v gospodarski pogodbi – 32/12–14/odm

Miro Cerar
Nezvestoba javnemu poklicu – 15-16/3/uv
Pot do (prave) mere prava – 36/30-31/prik
(Samo)spoštovanje sodstva – 43/3/uv

Želja Cilenšek Bončina
Pogoji za neprivilegirane tožnike za vložitev ničnostne tožbe –
43/25-26/sp

Dženeta Cizelj
Sporno širjenje iger na srečo ob deklarativni skrbi za javno
zdravje – 3/13-14/č
Strategija igralništva – 6-7/II–VIII/pril

Živa Cotič
ZIZ-H – 5/32/por
Pomoč žrtvam nasilja v družini – 18/31/por
Za notifikacijo nasledstva ADP – 21/28/por
Prihod novosti z AUKN – 22/29/por
40 let Slovenskega sodniškega društva – 23/28-29/por
e-ZK – 39-40/36/por
Spremembe delovne zakonodaje ali učinkovitejše izvrševanje v
praksi – 41-42/24-25/por
Posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javno lastnino –
43/16-17/por
Pravo kot povezovalni dejavnik med mednarodnim, evropskim in
nacionalnim – 43/18-19/por
Razpust parlamenta – 43/32/por
Kako povrniti zaupanje v pravo – izbranih 10 najvplivnejših
pravnikov (skupaj z Blažem Vrbičem) – 46/28-29/por
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava – 47/27-28/por
Dobri odnosi s sosedami – 48/32/por

Zoran Cunk
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Kazenskopravni vidik varstva integritete informacijskega sistema
in podatkov v Sloveniji – 8/II–VIII/pril

D
Matjaž Debelak
Poti do predčasnih volitev – 23/14-15/č
(Ne)varna javna otroška igrala – 39-40/21-22/č

Božidar Demšar
Geodetska uprava s parcelacijami razlaščala zasebna zemljišča
– 45/12–14/č

Aljoša Dežman
Rimsko pravo – 5/30-31/prik
Način določitve emisijskega zneska novih delnic pri povečanju
osnovnega kapitala delniške družbe z vložki – 12/22/vo
Višja sila in mešano naključje – 18/6-7/č
Obvezni večstranski pobot po ZPreZP in njegove praktične
posledice – 23/6-7/č
Izbris d. o. o. po skrajšanem postopku – 30-31/23/vo

Marko Djinović
Klavzula EXW Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (skupaj
z Andrejem Friedlom) – 1/10–12/č
Posebnosti vključitve klavzule CIP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo – 4/19–21/č
Vključitev novih klavzul DAT in DAP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (skupaj s Petrom Rižnikom) – 5/15–17/č
Klavzula FOB Incoterms 2010 – 9/14-15/č
Posebnosti vključitve klavzule CIF Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo – 13/11-12/č
Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z
nepremičninami (skupaj z Robertom Geislerjem) –
38/II–VIII/pril
Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010 (skupaj z Andrejem
Friedlom) – 49-50/11-12/č

Bojan Dobovšek
Slovenija je lepa in bogata država – 36/3/uv

Mile Dolenc
Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče – 19/6-7/č

Žiga Dolhar
Patološkost »prostovoljne zunajzakonske skupnosti« –
20/17–19/č
Filtriranje avtorskih vsebin – 47/25-26/sp
Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah
(skupaj s Sašo Zagorcem) – 49-50/II–VIII/pril
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Judita Dolžan

Zvonko Fišer

Stroški čezmejnega pridobivanja dokazov v EU –
28-29/31-32/sp
Odgovornost upravljavca spletnega trga za kršitve znamk, ki jih
storijo uporabniki – 30-31/36-37/sp
Priznana medicinska dognanja in medicinska napaka –
43/21-22/sp
Konvalidacija nepravilne vročitve po nacionalnem pravu in
Haaška konvencija o vročanju pisanj – 45/22-23/sp
Vprašanje pristojnosti nacionalnega sodišča po Uredbi Bruselj
I, ko v potrošniškem sporu prebivališče toženca ni znano –
46/25-26/sp

Mateja Dren
Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo
v postopkih oddaje javnih naročil po novem (skupaj z
Boštjanom Grešakom) – 19/10-11/č
Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju
(skupaj z Boštjanom Grešakom) – 24-25/16-17/č
Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C (skupaj z Boštjanom
Grešakom) – 27/8-9/č
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem (skupaj
z Boštjanom Grešakom) – 28-29/13-14/č
Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja (skupaj z
Boštjanom Grešakom) – 30-31/16–18/č

Gregor Dugar
Zbornik znanstvenih razprav 2010 – 4/30-31/prik

E
Andrej Ekart
Uvod v civilno pravo – 26/30-31/prik

Anže Erbežnik
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – obid kavtel
poštenega postopka? – 32/10–12/č
Mednarodnopravno sodelovanje v kazenskih zadevah –
podhranjeno področje – 36/16–18/č

Ker imam rad to tožilstvo … – 19/3/uv
Prebiranje obtožbe odhaja v zgodovino – 49-50/6–8/č

Damijan Florjančič
Slovenija, zbudi se! – 35/28-29/por

Stanislav Fortuna
Slovenska pravna terminologija – 44/30/prik

Andrej Friedl
Klavzula EXW Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (skupaj
z Markom Djinovićem) – 1/10–12/č
Klavzula CPT Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe –
3/9–11/č
Previdno pri izbiri klavzule DDP Incoterms 2010 – 6-7/17-18/č
Klavzula FAS Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (skupaj
s Petrom Rižnikom) – 8/13–15/č
Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010 (skupaj z Markom
Djinovićem) – 49-50/11-12/č

G
Natali Gak
Novosti konkurence – 1/32/por
Pošteno poslovanje – 3/28/por
KPK v iskanju identitee – 14/32/por
Lokalni zločinci – univerzalni zločini – 15-16/38-39/prik

Aleš Galič
Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši
praksi ESČP – 6-7/6–8/č
Arbitrabilnost sporov iz koncesijske pogodbe – 41-42/11–13/č

Robert Geisler
Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z
nepremičninami (skupaj z Markom Djinovićem) –
38/II–VIII/pril

Franci Gerbec

F
Mateja Tamara Fajs
ZVEtL in ovire za njegovo izvajanje v praksi – 28-29/9–11/odm

Aleš Ferčič
Državne in občinske gospodarske družbe – 11/16–18/č

Boštjan Ferk
Alternativni viri financiranja javne infrastrukture (skupaj s Petro
Ferk) – 18/II–VIII/pril
Državne pomoči podjetjem – 32/30-31/prik
Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 – 37/30-31/prik

Petra Ferk
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(skupaj z Janjo Hojnik) – 11/14–16/č
Reševalna služba – javno naročilo storitev ali koncesija storitev?
– 12/25-26/sp
Alternativni viri financiranja javne infrastrukture (skupaj z
Boštjanom Ferkom) – 18/II–VIII/pril
Volilni občni zbor SDEP – 18/32/por
Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti – 21/12-13/č

Andrej Ferlinc
Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo – 15-16/6–9/č
Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski
kazenski zakonodaji – 46/II–V/pril

Mirko Filipović
Postopke zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod in
ZFPPIPP je treba takoj nadaljevati – 49-50/13–15/odm
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Za enak kritičen odnos do enakovrstnih primerov –
5/11-12/odm
Pravni forum za manjšine – 8/29/por
Urejanje položaja slovenske manjšine v Avstriji – 24-25/II/pril

Eva Godina
Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega
varstva – 21/6–8/č

Klemen Golob
Pogodba o dosmrtnem preživljanju med prednikom in potomcem
– 38/15-16/č

Maja Golovrški
Obdavčitev pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju – 8/11-12/č

Urška Gorenc Ule
Evropski urad za izbor osebja – kraj za začetek evropske
kariere tudi za pravnike – 43/29-30/por

Primož Gorkič
Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne
meje, v kazenskem postopku – 30-31/9–11/č

Mato Gostiša
Čas je za temeljito prenovo korporacijskega prava – 6-7/3/uv
Koga šteti med »vodilno osebje« po 12. členu ZSDU –
19/7–9/č

Ines Grah
Kdaj se šteje, da kmet prepreči pregled na kraju samem v
odločanju o finančni pomoči – 24-25/33-34/sp
Epilog prve tožbe Slovenije proti Komisiji – 28-29/30/sp

53

1/9/12 10:14 AM

G–H

pravna praksa – avtorsko kazalo 2011

Andrej Grah Whatmough
Pojmovnik javnih financ – 1/30/prik
Novosti na področju dohodnine in davčnega postopka –
2/12-14/č
Obdavčitev naložb v plemenite kovine – 4/II–VIII/pril
K sprejetemu predlogu novele ZDDV – 12/13-14/č
Pravo družb in poslovno pravo – 17/30-31/prik
ZPreZP in novela ZDDV-1 v praksi: odprta vprašanja – 22/6–8/č
Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka
ostaja – 35/15–17/č

Boštjan Grešak
Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v
postopkih oddaje javnih naročil po novem (skupaj z Matejo
Dren) – 19/10-11/č
Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju
(skupaj z Matejo Dren) – 24-25/16-17/č
Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C (skupaj z Matejo Dren) –
27/8-9/č
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem (skupaj
z Matejo Dren) – 28-29/13-14/č
Izpodbijanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem –
28-29/23/vo
Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja (skupaj z Matejo
Dren) – 30-31/16–18/č
Ureditev garancije po spremembi Zakona o varstvu potrošnikov
– 45/14-15/č

Cvetka Horvat
Urejanje meje med postopkom delitve – 17/15-16/č

V središču pridržki k mednarodnim pogodbam (skupaj z
Andražem Zidarjem) – 3/26-27/por

Silva Horvat

Urška Grm
Dejansko učinkovanje aktualne ureditve revizije – 37/8–10/č
Procesne prekluzije z vidika materialnega procesnega vodstva –
49-50/17–19/č

Mateja Grmek
Pravočasna vložitev vloge po pošti v luči varstva pravic strank –
9/VII-VIII/pril

Lara Grušovnik
Pravica do prostega gibanja in družinske združitve v praksi po
sodbi v zadevi Metock – 28-29/20-21/č

H
Andrej Hafner
(Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti –
12/VII-VIII/pril
Še o agrarnih skupnostih: pomanjkljivosti predloga novele
ZPVAS-F – 36/13–15/č
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
ali pravne dileme 3.g člena ZKZ – 43/10–12/č

Bogdana Herman
Je cinizem humor? (skupaj z Markom Pavliho) – 2/32/č
Učimo se vse življenje (skupaj z Markom Pavliho) – 4/32/č
Slonokoščeni stolpi retorike (skupaj z Markom Pavliho) –
6-7/40/č
Govornikova samopodoba (skupaj z Markom Pavliho) – 9/32/č
V slovo naši mali šoli retorike (skupaj z Markom Pavliho) –
11/52/č

Romana Hieng
Še o poslovodenju po upokojitvi – 39-40/19-20/odm

Aleksandra Hočevar Vinski
Izpodbijanje odločb v delovnem sporu – 5/20/č
Pet plavih – 12/19/č
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Jasna Hojnik
Pravno varstvo kupca zadržati pet odstotkov kupnine po
ZVKSES – 17/8-9/č
Kako administrativne ovire vplivajo na izvajanje brezplačne
pravne pomoči? – 49-50/19-20/č

Danijela Horvat

Suzana Gril
ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer? –
36/II–VIII/pril
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Zavarovalniške premije ne smejo diskriminirati po spolu –
9/25-26/sp
Prvo slovensko tekmovanje v pogajanjih – 9/29/por
Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU
(skupaj z Ano Vlahek) – 10/12–14/č
Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize
(skupaj s Petro Ferk) – 11/14–16/č
Povezanost poslovnih (sodnih) registrov v EU – 18/11-12/č
E. coli – povzročiteljica nove gospodarske krize v EU –
23/12-13/č
Evro (EU) na robu prepada?! – 26/3/uv
Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU (skupaj
z Rajkom Knezom) – 35/6–8/č
Pred ustavno konvencijo o fiskalni uniji EU – 38/3/uv
Ob deseti obletnici sprejema statuta Societas Europaea (skupaj
z Jernejo Prostor) – 39-40/12-13/č
Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična? –
49-50/9–11/č

Janja Hojnik
Svoboda izobraževanja pravnikov v EU – 3/24/sp

Zaposlitve slovenskih pravnikov na Sodišču EU in njegova
jezikovna ureditev – 11/26-27/č

Nataša Hribar
Rabiti in potrebovati – 1/31/č
Variantnost predlogov: z/s in k/h – 2/31/č
Bora niso obravnavali kot nujni primer/nujnega primera –
3/31/č
Navezovalni tožilnik – 4/31/č
Brskate po Googlu ali googlu? Ste na Facebooku ali
facebooku? – 5/31/č
Noben ali nobeden, neki ali nekateri? – 6-7/39/č
Delovni/delavni pogoji/razmere – 8/31/č
Zaobjeti, zaobjemati in vzdolž – 9/31/č
Ponavljajoča ali ponavljajoča se kršitev? – 10/31/č
O legendah, pričah, barabah in še čem – 11/51/č
Geigerjev števec – 12/31/č
Milisiverti in žarki beta – 13/32/č
O vejici – 14/31/č
Še o vejici – 15-16/40/č
Imate dva priimka? – 17/31/č
Še o priimkih in svojilnih pridevnikih – 18/32/č
Nestavčna priredja in podredja – 19/31/č
Deljenje besed – 20/32/č
Sklanjanje nekaterih tujih priimkov – 21/31/č
Pisanje skupaj in narazen – 22/32/č
O spolu kratičnih poimenovanj – 23/31/č
Moška imena na -e – 24-25/40/č
Večjedrni osebek in število glagola v povedku – 26/31/č
Ste gledali Pirate s Karibov? – 27/32/č
S ali Š? – 28-29/39/č
Grafikoni, tabele, preglednice – 30-31/40/č
Jezikovna šola Berlitz – Berlitzeva ali Berličeva? – 32/31/č
Osebna imena – 33/32/č
Retro, eko, bio in tako naprej – 34/31/č
Še enkrat o glavnih in vrstilnih števnikih – 35/32/č
Latinska poimenovanja – 36/31/č
Oh, ta dvojina … – 37/32/č
Sklanjanje imen v uradnem pisanju – 38/31/č
Igrate sudoku? – 39-40/36/č
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Uporaba jezikovnih priročnikov: Slovenski pravopis – Slovar
(2001) – 41-42/39/č
Kvalifikatorji v Slovarju SP – 43/32/č
Kvalifikatorji v Slovarju SP in primerjava s SSKJ – 44/31/č
Kako uporabljati SSKJ – 45/32/č
Kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v SSKJ – 46/31/č
Besedilni korpusi – 47/32/č
Uporaba korpusa FidaPLUS – 48/31/č
Uporaba korpusa FidaPLUS – statistika – 49-50/40/č

K
Lučka Kajfež Bogataj
Na silo s podnebnim zakonom ne gre – 2/3/uv

Aleš Kaluža
Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja
(skupaj z Dominikom Kuzmo) – 27/13–16/č

Staša Ana Kanduč Valant

I
Albin Igličar
Zakonodajni referendum – 6-7/38-39/prik
Strategija – predhodnica zakonodaje o lokalni samoupravi –
12/11-12/č
Novi zakonodajalci – novo upanje – 47/14/č

Marko Ilešič
Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim
pravom – 18/10-11/č

Tadej Kamnik
Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzoru –
37/17–19/č

Julij Karin
Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih
naročil (skupaj z Majo Potočnik) – 9/9–11/č

Igor Karlovšek
Iz pravNega kotička – 34/30-31/prik

Ana Kastelec

Tjaša Ivanc
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah – čezmejni civilni
postopki v EU – 45/28/por

Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo (skupaj z Vasilko
Sancin) – 15-16/II–VII/pril

Nuša Kavšek

Šime Ivanjko
Zavrnitev vnovčenja menice za fizično osebo – 4/21/vo

J
Andraž Jadek
Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli – 4/11–13/č

Vid Jakulin
Sporne kazenske točke v cestnem prometu – 5/19-20/č

Nina Jelenčić
Nove spremembe izvršbe in možnosti zlorabe sistema –
10/10–12/č

Tadeja Jelovšek
Uveljavljanje načela otrokovih koristi ne sme voditi v arbitrarnost
– 43/26-27/sp

Hinko Jenull
In flagranti: Odžagani – 3/33/č
Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B – 4/8–10/č
Koliko časa še? – 5/3/uv
In flagranti: Zakonodajni fuš – 9/33/č
In flagranti: Ni prostora za starce – 14/33/č
Zbogom, Bojan, vse si napisal – 18/29/zap
In flagranti: Družinski zakonik – 20/33/č
In flagranti: Vsi, samo mi ne – 27/33/č
Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe –
30-31/6–9/č
In flagranti: Pirati – 34/33/č
In flagranti: Konec slovenskega kapitalizma – 38/33/č
In flagranti: Etika pregona – 45/33/č

Franci Ježek
Vračilo predujma za začetek stečajnega postopka v proračun
sodišča – 43/14/č

Miha Juhart
Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema …
– 12/3/uv

Miran Jus
Menična prava in nekatere razlike – 18/15-16/č
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Prokuristova procesnopravna upravičenja – 23/8-9/č

Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi (skupaj z Vidom
Beletom) – 44/II–VIII/pril
Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP (skupaj z Vidom Beletom) –
48/V–VII/pril

Bećir Kečanović
Lobiranje in demokracija – 1/18-19/č
Politična magija in tehtanje ustave – 5/22/č
Spomladanski znanilci (proti)korupcije – 13/3/uv
Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike – 28-29/12/č

Sebastjan Kerčmar
Rubež materialnih stroškov – sprenevedanje ali neustrezna
zakonska ureditev – 45/10-11/č

Ciril Keršmanc
Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v
postmodernem kontekstu – 26/28-29/prik
Raziskovalni eksperiment – poziv k sodelovanju! –
49-50/36-37/zap

Marko Ketler
Arbitražna klavzula v gospodarski pogodbi – 14/14–16/č

Aljanka Klajnšek
Civilnopravni pogled na tehnike zmanjševanja kreditnega
tveganja – 12/15–17/č

Urška Klakočar Zupančič
Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem
postopku – 15-16/16–18/č
ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi – 26/II–VIII/pril
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL –
43/II–VIII/pril

Robert Kleindienst
Grda pojava v domačem borznem ogledalu – 3/34/č
V Sloveniji niti kapital ni zmagal – 8/34/č
Kako iz piščancev znova narediti gorile? – 12/34/č
Je res tako hudo? – 18/34/č
Smo pripravljeni na drugi šok? – 21/34/č
Zmeda državne potrošnje in državnih investicij – 24-25/42/č
Visoka cena zapitka – 30-31/42/č
Ko revni rešujejo bogate – 34/34/č
Ko pravično ni nujno koristno – 39-40/38/č
V rokah finančnih trgov – 49-50/42/č
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K
Rajko Knez
Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU (skupaj
z Janjo Hojnik) – 35/6–8/č

Sandi Kodrič
Nepravični predlogi so kaznovani – 2/34/č
Če ga razjezite, ne bo kupoval – 6-7/42/č
Zmedenemu kupcu zaračunati, kolikor se le da – 11/54/č
Živahni teden odnosov med državo in »njeno« banko – 14/6-7/č
Socialno podjetništvo za drugačne dividende – 15-16/42/č
Skupinski popusti kot protikrizni ukrep – 20/34/č
Je kriza res le posledica zmot? – 26/334/č
Ločevanje zrnja od plev v nepremičninski statistiki – 32/34/č
Zamegljevanje podražitev se ne obnese – 36/34/č
Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo ... –
41-42/42/č
Palico imajo posojilodajalci – 45/34/č
Luksuz praznih stanovanj – 48/34/č

Neža Kogovšek Šalamon
Izplačevanje pokojnine istospolnemu partnerju – 19/23-24/sp
Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije
– 26/14–16/č
Problem izbrisa ni rešen – 46/7-7/č

Vida Kokalj
Financiranje političnih strank po novem – 17/6–8/č
Socialno podjetništvo – priložnost in izziv – 27/10–12/č

Mojca Komac
Prepoved potovanj v tujino zaradi seznanitve z državnimi
skrivnostmi – 11/45-46/sp

Dagmar Komar
Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami – 6-7/23/č

Sabina Kompolšek
Ali bo res vsakdo, ki se pritoži, upravičen do državne štipendije?
– 23/9–11/č

Maja Koritnik
Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank (skupaj
s Petrom Mercem) – 2/II–VII/pril

Damjan Korošec
Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma na pot – 47/13-14/č

Nina Kos
Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo? –
46/13–15/č

Mateja Kosirnik
Razlikovanje med delavci in javnimi uslužbenci glede
poskusnega dela – 47/15–17/č
Zaposlovanje tujcev v javni upravi – 49-50/20-21/č

Kristina Kotnik Šumah
V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in
transparentnostjo – 1/15-16/odm
Dostop do podatkov zaposlenih na šoli – 2/21-22/vo
Razširjena pravica javnosti do dostopa do dokumentov –
12/26/sp

Blaž Kovač
Odiseja pravne države v Grosupljem – 1/14-15/č
Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča – 3/11–13/odm
Ureditev lobiranja civilne družbe ni več omejujoča –
24-25/14-15/č
Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic –
48/11-12/č
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Jožef Kovač
Ureditev poravnavanja v ZDT-1 – 43/12-13/č

pravna praksa – avtorsko kazalo 2011
Polonca Kovač
Avtonomnost oblasti kot odgovornost – določanje in odločanje v
habilitacijskih postopkih na univerzi – 9/II–VI/pril
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev
in izvršiteljev v upravnem postopku? – 27/3–8/č
Nekaj vprašanj o rabi predpisov pri izdaji gradbenih dovoljenj
glede stranske udeležbe – 33/6–9/č
Inšpekcije med upravnim ukrepanjem in prekrškovnimi
sankcijami – 36/6–9/č
Izbrani vidiki delovanja inšpektorata v izvršbi s študijo primera
prosto po Kafki – 47/II–VIII/pril

Blaž Kovačič Mlinar
Stroški kazenskega postopka – 3/19/vo

Maša Kovič
Odgovornost zaščititi – 20/32/por

Nina Kos
Pogoji za pridobitev starostne pokojnine v letu 2011 v skladu z
ZPIZ-1 – 22/13-14/č

Uroš Košenina
Sodelujem z ljudmi v odvetniški pisarni, ne z odvetniško pisarno
(skupaj z Judito Peterlin) – 19/14–16/č

Tina Kraigher
Zbiranje EMŠO in/ali davčnih številk »na zalogo« – 5/23/vo
Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb – 12/6–8/č

Jerca Kramberger Škerl
Predlog spremembe uredbe Bruselj I – 4/17–19/č

Barbara Kranjc
Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika
motornega vozila – 17/16–18/č

Ivan Kranjec
Ima Zakon o
pozitiven
Ima Zakon o
pozitiven

preprečevanju
učinek? (1.) –
preprečevanju
učinek? (2.) –

zamud pri plačilih sploh kakšen
20/11–13/č
zamud pri plačilih sploh kakšen
21/14–16/č

Janez Kranjc
Amicus certus in re incerta cernitur – 1/32/č
Slovenian Law Review – 3/30-31/prik
Bene facta male locata male facta arbitror – 3/32/č
Speciosius aliquanto iniuriae beneficiis uincuntur quam mutui
odii pertinacia pensantur – 5/32/č
Quem nemo ferro poterit superare nec auro – 8/32/č
Nismo rojeni le zase: beležke učenca duhovnosti –
10/30-31/prik
Necesse est aut imiteris aut oderis – 10/32/č
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere – 12/32/č
Veritatis simplex oratio est – 14/32/č
Servis imperare moderate laus est – 17/32/č
Virtute gubernante rem publicam, quid potest esse praeclarium?
– 19/32/č
Mendacium neque dicebat neque pati poterat – 21/32/č
Ekskurzija študentov na Kitajsko in v Singapur – 22/29/por
Carpent tua poma nepotes – 23/32/č
Plus enim mali pravitas voluntatis adfert quam fortuna cuiquam
boni – 26/32/č
Pravniki kot zgled? – 27/3/uv
Fatis agimur: cedite fatis – 28-29/40/č
Utilitatis causa amicitia est quaesita – 32/32/č
Aut tace aut loquere meliora silentio – 34/32/č
Homo et pudens et constans et gravis – 36/32/č
Optima hereditas a patribus traditur liberis gloria virtutis
rerumque gestarum – 38/32/č
Honestum laedis, cum pro indigno intervenis – 41-42/40/č
Quod nimium est fugito, paruo gaudere memento: Tuta mage
est puppis, modico quae flumine fertur – 44/31/č
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Ego esse miserum credo, cui placet nemo – 46/32/č
Omnium societatum nulla est gravior, nulla carior quam ea,
quae cum re publica est uni cuique nostrum – 48/32/č

Vesna Kranjc

Peter Lević
Pomanjkljivo varstvo pred utopitvami pri izvajanju športnih
dejavnosti (skupaj s Tanjo Suša) – 32/17-18/č

Jure Levovnik

Roki in plačilna zamuda po ZPreZP – 30-31/18–21/č

Katarina Krapež
V iskanju učinkovitega zdravila za digitalno piratstvo –
10/29/por
Kriminaliteta in tehnologija (ur. dr. Aleš Završnik) – 13/31/prik

Ivan Kristan
Nauk iz ankaranske zgodbe: spoštovati načelo delitve oblasti –
6-7/9–11/č
Ali za »državo suverenega parlamenta« ali za »državo ustavne
demokracije«? – 30-31/11–13/č

Odstop potrošnika od pogodbe o elektronski dobavi digitalne
vsebine – 3/II–V/pril

Alenka Lisec
Nostrifikacije v Sloveniji ni več – 27/12/odm

Janč Ljubimski
Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico
do zdravega življenjskega okolja (skupaj s Simono Murko) –
9/11–13/odm
Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v
izvršbi – 41-42/6–10/č

Franci Krivec
O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč – tretjič – 1/16-18/odm
Zakaj morajo upravni organi v denacionalizacijskih postopkih
še vedno postopati po zastarelem jugoslovanskem ZUP? –
44/13-14/č

Matevž Krivic
Hudo poenostavljanje ankaranskega zapleta – 4/6–8/č
Nerazumevanje za korektno potezo – 21/9-10/č

Janko Marinko
Ukradeni dokazi – 10/6–9/č

Aljoša Markovič
Reforma nujnega dedovanja – kaj se lahko naučimo iz
primerjalnopravnega pogleda – 48/17-18/č

Miša Markovič
Mag. Jože Gregorič (1933–2011) – 41-42/37/zap

Alenka Križnik
Prostovoljna in častna funkcija skrbnika – 8/15-16/č
Katere človekove pravice so vredne več – 38/17-18/č

Bojan Kukec
50. številka revije Odvetnik – 2/29/prik

Damjan Kukovec
Drugo slovensko predhodno vprašanje in pravna misel –
11/28–30/č

Dominik Kuzma

Roman Medved
Za celovito pravno ureditev lobiranja – 14/10-11/č

Peter Merc
Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank (skupaj
z Majo Koritnik) – 2/II–VII/pril
Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah (skupaj s
Stašo Sokolić) – 34/19-20/č
Slovo doktrine »too big to fail« – 48/9-10/č

Jure Mercina

Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja
(skupaj z Alešem Kalužo) – 27/13–16/č
Partis.si po poti The Pirate Bay in predlog sprememb KZ-1 –
28-29/15-16/č
(Ne)spremenljivost vrstnega reda hipotek – 46/8-9/č

L
Maja Lajevec
ZIZ-H med ZIZ-G in ZIZ-I – 20/II–VIII/pril

Andreja Lang
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – 28-29/6–8/č

Roman Lavtar
Sprememba uredbe o evropskem združenju za teritorialno
sodelovanje (EZTS) – 18/13-14/č

Mojca Leitinger Okršlar
Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi
(skupaj z Mitjo Širajem) – 35/11–14/č

Rosana Lemut Strle
Javna objava osebnih podatkov po ZIntPK – 8/19/vo

Alenka Leskovic
Paragraf: V Bruslju so rekli – 1/33/č

Jernej Letnar Černič
Čezmeren poseg v pravico do sodnega varstva – 2/14-15/č
Svoboda dostopa do arhivov – 9/20-21/č
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M

Davčna zakonodaja (preveč) obremenjuje upnike v postopkih
zaradi insolventnosti – 17/13-14/č
Navidezni pravni posli v davčnih zadevah – 44/11-12/č

Špela Mesesnel
Pravna problematika izpodbijanja skupščinskih sklepov zaradi
izključitve prednostne pravice – 35/II–VII/pril

Jure Mikuž
Zmagovalci so med nami – 4/34/č
V Sloveniji (nepremičninski) sloni dejansko letijo – 9/34/č
Reševanje najboljše banke – 13/34/č
Raje stavite na barvo ali na številko? – 17/34/č
Pokojnine v muzeje? – 23/34/č
Kako varno poslujete na internetu? – 28-29/42/č
Še kdo dvomi v vpliv digitalnih socialnih omrežij? – 33/34/č
Prehitevanje po desni – 37/34/č
Ustavite pogumne! – 43/34/č
Učinkovitost proti previdnosti? – 46/34/č

Aleksandra Mitić
Reforma za konkurenco? – 15-16/14-15/č

Alenka Mordej
Z iskrenim priznanjem do nižje kazni – 11/47-48/sp
Zadeva Hypo – 24-25/36/sp

Polona Mozetič
Prekerno delo migrantov v Evropi – 30-31/39/prik

Damjan Možina
Odgovornost države za padajoče kamenje – 2/6–9/č
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Obvezna garancija za brezhibno delovanje – 5/9–11/č
Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji – 11/9–11/č

Nenad Mrdaković
Neznosna lahkost ubijanja – 18/18-19/č

Emina Mulalić
Posebno varstvo terjatev delavcev v postopkih zaradi
insolventnosti s prednostno pravico – 6-7/13-14/č
Predmet varstva pri prednostnih terjatvah po 21. členu ZFPPIPP
– 8/17-18/č

Matic Munc
Otroci v kolesju institucij – 13/9-10/č

Je cinizem humor? (skupaj z Bogdano Herman) – 2/32/č
Učimo se vse življenje (skupaj z Bogdano Herman) – 4/32/č
Slonokoščeni stolpi retorike (skupaj z Bogdano Herman) –
6-7/40/č
Govornikova samopodoba (skupaj z Bogdano Herman) – 9/32/č
V slovo naši mali šoli retorike (skupaj z Bogdano Herman) –
11/52/č
Svobodno morje – 23/30-31/prik
Drobitev predpisov ali njihova simbiotična združitev? –
37/19/odm

Uroš Pavlina
Odgovornost za poškodbe, nastale pri uporabi otroških igrišč –
37/13-14/č

Jasna Murgel
Čezmejna izvršba v EU – 12/30-31/prik
Družbeniki izbrisanih družb – se bo saga z novim zakonom
končala? – 47/8–10/č

Andrej Murn
Obratovalno dovoljenje za linijo strojev – 8/19-20/vo

Mirko Pečarič
Protikrizni sklep Vlade nima mandata za ustvarjanje pravne krize
– 44/6–8/č

Jaka Pengov
Ima tudi državni tožilec kaj od 22. člena Ustave? – 36/19-20/č

Aleksij Mužina
Stroški postopka po novem Zakonu o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja – 32/15-16/č

N
Barbara Nerat
(Ne)racionalizacija procesnega vodenja kazenskih postopkov –
4/29/zap
Neprištevni storilci protipravnih dejanj po noveli KZ-1B –
8/7–9/č
Dobrodošlica enoti za forenzično psihiatrijo – 34/3/uv

Aleš Novak
Pirova zmaga pravne države – 24-25/6–8/č

Metka Penko Natlačen
Delodajalski pogled na potrebne spremembe ZDR – 9/16-17/č
Ni le sodna rešitev spora prava rešitev – 15-16/35-31/por

Judita Peterlin
Sodelujem z ljudmi v odvetniški pisarni, ne z odvetniško pisarno
(skupaj z Urošem Košenino) – 19/14–16/č

Barbara Petrič
Pobot skozi pravdni postopek – 34/II–VII/pril

Ernest Petrič
20 let Ustave – čas za premislek o morebitnih spremembah –
49-50/3/uv

Dragan Petrovec

Janez Novak
Mediacije pred delovnimi sodišči – 13/VI–VII/pril

Marko Novak
Argument a fortiori kot stopnjevana analogija in njegove
praktične posledice – 24-25/22–24/č
Od resnice do uklonljivosti moralnih in pravnih norm –
46/29/por

O
Nuša Orel
Različni pristopi prekrškovnih reform (skupaj s Petro Čas) –
38/29-30/por

P
Anton Panjan
Za čim učinkovitejši dostop do kakovostnega sodnega varstva
– 9/3/uv

Tomaž Pavčnik
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obrobja postave: Laž – 26/33/č
obrobja postave: Pristnost – 33/33/č
obrobja postave: Zablodele pravice – 39-40/37/č
obrobja postave: Kaj lahko sodstvo stori za ohranitev trajnega
mandata – 46/33/č

Marko Pavliha

Simona Murko
Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v
pravico do zdravega življenjskega okolja (skupaj z Jančem
Ljubimskim) – 9/11–13/odm
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Z obrobja postave: Resnost in neresnost sodstva – 4/33/č
Z obrobja postave: Od sodnih zaostankov, ki so proizvod
duševne lenobe, k vprašanju vrednot – 10/33/č
Z obrobja postave: Snemanje glavne obravnave in kaos
informacij – 15-16/41/č
Z obrobja postave: Čistost, enostavnost – 21/33/č

Obet ali iluzija prometne varnosti – 22/3/uv
Varuh iztaknjenih oči – Pandorina skrinjica ustavne odločbe –
41-42/17-18/č
Etika pri pravnem odločanju – 49-50/15-16/č

Jorg Kristijan Petrovič
Ustavno omejevanje javne porabe – načelo izravnanega
proračuna in fiskalno pravilo – 39-40/9–11/č

Boštjan Pintar
Potrošnik in garancija za brezhibno delovanje stvari –
1/II–VII/pril
Ali institut stvarne napake omogoča ugodnejše pravno varstvo
kot institut obvezne garancije? – 10/15–17/č

Nataša Pirc Musar
Dobrodošli v (pravnih) Butalah! – 8/6-7/č
Komunikacijska zasebnost – garant za svobodno družbo –
28-29/3/uv

Rajko Pirnat
Poniglavo uničevanje pravne države – 3/3/uv
Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti – 21/3/uv
Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju – 35/3/uv

Tanja Pirnat
Odškodnina ali nadomestilo za neizrabljen letni dopust –
6-7/21-22/č
Kdaj gre za spremembo delodajalca? – 17/VII-VIII/pril
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Koliko stane mobing? – 44/15-16/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi
sodbe sodišča – 46/15–17/č

Katja Plauštajner
Decentralizacija pristojnosti za urejanje notranjega trga EU –
41-42/38-39/prik

Nina Plavšak
Novela ZGD-1E – škodljivost političnega populizma – 45/6–10/č

Jernej Podlipnik
Ali smejo davčni inšpektorji pregledovati odvetniške spise –
8/10-11/č
Zakon o sodnih taksah, Zakon o odvetniški tarifi in Notarska
tarifa z uvodnimi pojasnili – 14/30-31/prik
Družinska pokojnina in otroška olajšava – 19/18/vo
Samoprijava davkov odvetnikov – 33/9–11/č
Prisilna poravnava in popravek odbitka vstopnega DDV –
36/9–11/č

Martina Radonič
Še o nadzornem odboru občine (skupaj z Mojco Primožič
Kužner) – 44/17-18/odm

Brigita Rajšter Vranović
Temperatura v delovnih prostorih – 23/18/vo
Izraba letnega dopusta staršev šoloobveznih otrok –
24-25/24-25/vo
Odmori in počitki med delovnim časom – 27/20/vo
Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu – 38/20/vo
Prenehanje delovnega razmerja in izraba letnega dopusta –
41-42/27/vo

Slobodan Rakočević
Ali za izdajo plačilnega naloga v hitrem prekrškovnem postopku
ne veljajo nobeni roki!? – 26/10-11/č

Boštjan Rejc

Teja Podržaj
Strokovna ekskurzija v ZDA – 15-16/36/por

Neža Pogorelčnik
Pravni letopis 2010 – 8/30-31/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2011 – 45/30-31/prik

Irena Polak Remškar
Zloraba izvršbe z izterjavo izmišljenih terjatev – 1/6-7/č

Aktivna legitimacija kolektivne organizacije po ZASP –
24-25/19–21/č
Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po
ZFPPIPP je treba takoj ustaviti – 48/6–8/č

Luka Rejc
Pavšalni zneski v luči ZVPNPP – 37/15-16/č
Volilni odbori med Ustavo in zakonom – 48/15-16/č

Matjaž Remic

Boštjan Polegek
Odmera enotne kazni – 23/II-VI/pril
Izredna omilitev kazni: odprava ali prenova? – 34/17-18/č

Upravna in sodna pravnomočnost posamičnih upravnih aktov –
34/12–14/č

Martina Repas

Maja Potočnik
Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih
naročil (skupaj z Julijem Karinom) – 9/9–11/č
Študentske organizacije so osebe javnega prava – 26/12-13/č

Petra Pozderec
Načrt integritete v lokalni samoupravi – 33/14-15/č

Valentina Prevolnik Rupel
(R)evolucija zdravstvenega sistema (skupaj z Matejo Radej
Bizjak) – 6-7/19–21/č

Omejitve internetnih prodaj v vertikalnih sporazumih –
konkurenčnopravni vidiki – 11/21–23/č

Ciril Ribičič
Rubikon 2011 – 20/27/por
Moč in nemoč ustavnega zakona v Sloveniji – 26/6–10/č
Predvolilna razpotja – 45/3/uv

Vesna Rijavec
20 let srečanj Medicina in pravo – 13/30/por

Gordana Ristin

Mojca Primožič Kužner
Še o nadzornem odboru občine (skupaj z Martino Radonič) –
44/17-18/odm

Evelin Pristavec Tratar
Izvedenci: pri sedemdesetih ob licenco? – 20/8–10/č
Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1 – 48/13-14/odm

Jerneja Prostor
Ob deseti obletnici sprejema statuta Societas Europaea (skupaj
z Janjo Hojnik) – 39-40/12-13/č
Varstvo upnikov v postopku izbrisa družbe brez likvidacije po
uveljavitvi ZPUOOD – 46/10-11/č

Uporaba motornega vozila po noveli ZOZP – 6-7/24-25/č
Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem
poklicu – 13/II–V/pril

Peter Rižnik
Klavzula FCA Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe –
2/10-11/č
Vključitev novih klavzul DAT in DAP Incoterms 2010 v prodajno
pogodbo (skupaj z Markom Djinovićem) – 5/15–17/č
Klavzula FAS Incoterms 2010 kot del prodajne pogodbe (skupaj
z Andrejem Friedlom) – 8/13–15/č
Klavzula CFR Incoterms 2010 – 12/17-18/č

Janja Roblek

Maja Pruša
Zakon o prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G –
18/30-31/prik

Močno sodstvo – garant pravne države – 39-40/3/uv
Dr. Svetozar Polič – 49-50/38/zap

Jernej Rovšek

Jernej Pusser
Izzivov tehnološkega razvoja se premalo zavedamo – 23/27/por

R
Mateja Radej Bizjak
Nejeverni Tomaži v zdravstvu – 2/18-19/č
Javna ali nejavna seja sveta zavoda? – 5/17-18/č
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(R)evolucija zdravstvenega sistema (skupaj z Valentino Prevolnik
Rupel) – 6-7/19–21/č

Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti –
22/20/vo

Til Rozman
Kdo naj pravno svetuje – (ne)primernost veljavne ureditve –
24-25/17-18/č
Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb
– Tertium non datur? – 43/8-9/č
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Jasna Rupnik
Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju – 6-7/26/vo

S
Vera Samardžija
Za uporabo proste podjetniške presoje – 1/29/por
Nepremična kulturna dediščina – 6-7/35/por
Prožnost in varnost – 9/29/por
Predlog novele ZFPPIPP-D – 10/17-18/č
Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju –
15-16/35/por
Novosti insolvenčnega prava – 19/27/por
Čast in dobro ime – 23/28/por

Vasilka Sancin
Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo (skupaj z Ano
Kastelec) – 15-16/II–VII/pril
Grško nasprotovanje sprejemu Makedonije v članstvo Nata je
kršilo Začasni dogovor med državama – 49-50/34-35/sp

Nina Scortegagna Kavčnik
Trenutek sklenitve pogodbe v prometu s kmetijskimi zemljišči –
18/7–9/č
Odpoved neuvedenemu dedovanju – 28-29/II–VIII/pril
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu
lastninske pravice (skupaj z Nino Vovk) – 39-40/II–XII/pril

Liljana Selinšek
Korupcija v kazenski in protikorupcijski zakonodaji –
37/II–VII/pril
Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti
boja proti gospodarskemu kriminalu – 38/6-7/č

Miloš Senčur
Ustavnopravna sestavljanka – 30-31/14-15/č
Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja – 34/8-9/č
Nadzorni odbor občine – njen samostojni organ ali zgolj odbor
občinskega sveta? – 38/13-14/č
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in
kakšne so posledice v primeru izvolitve? (skupaj s Sašom
Zagorcem) – 41-42/13–15/č

Darja Senčur Peček
Vsebina kolektivne pogodbe – 47/30-31/prik
Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev – 48/19/vo

Franz Serajnik
Spregled pravne osebnosti kot slovenska »posebnost« –
3/6–8/č

Saša Sever
Predlog za predhodno odločanje: zadeva Pelati – 3/25-26/sp
»Tuji« odvetnik kot »odvetnik« – 11/44-45/sp
Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska
družba prejme iz tujine – 43/24-25/sp
Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje – 45/27/por

Vinko Skale
Kaj sploh imamo od standardov kakovosti v državni upravi –
34/10–12/č

Peter Skerbiš
Nadzorni mehanizmi in kazenske določbe proti novim drogam –
27/18-19/č

Zoran Skubic
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Informacijski pooblaščenec: nosilec javnih pooblastil? – 9/6–8/č
Odzivanje na sistemske kršitve človekovih pravic – 22/30-31/prik
Ustna obravnava v postopku o prekršku: pravica kršitelja ali (še
vedno) diskrecija sodišča? – 39-40/31-32/sp
Ustavnopravni vidiki parlamentarne krize – 41-42/23/por
Za učinkovitejša pravila o javnem naročanju – 41-42/25/por
20 let samostojne Slovenije in mednarodno pravo – 43/17/por

Razkritje dokazov v pravdnem postopku – 43/18/por
Kritika in kritičnost slovenskega zaporskega sistema –
43/27-28/sp
Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje
tožiti? – 44/25/sp
Ali je pravilno »kaša« ali »kasha«? – 46/23/sp
Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom – 47/24/sp
Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško
delo? – 48/23/sp
Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri
sojenju – 49-50/29/sp

Sanda Skubic Drnovšek
Izbris gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije –
krivica za dolžnike ali edino sredstvo za upnike? –
43/19/por

Jaka Slokan
Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem
zdravstvenem zavarovanju – 35/17–19/č
Prednost ima bolnik, ne zdravnik! – 43/6–8/č

Maja Smrkolj
Demonstracije na letališčih in železniških postajah dovoljene –
8/28-29/sp
Prekoračitev meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava –
9/27-28/sp
Causa Guttenberg – 9/28-29/por
Sodišče za evropske patente in patente Skupnosti v neskladju s
pravom EU – 10/24-25/sp
Sodba v postopku zoper profesorja Weilerja – 10/28/sp
Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben
operativni poseg – 13/28/sp
Predlog nove madžarske ustave – vrh ledene gore spornih
reform vladajoče stranke – 14/19-20/č
Stoletna pivovarska vojna se nadaljuje – 14/26/sp
Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v
neskladju z ustavo – 15-16/29/sp
Prisilno vbrizgavanje nevroleptikov − poseg v temeljne pravice –
18/26-27/sp
Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni – grob
poseg v temeljne pravice – 20/24/sp
Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve
nezakonitih priseljencev – 21/26-27/sp
Še o varnostnem ukrepu zadržanja po preteku kazni –
26/27-28/sp
Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah –
34/21-22/č
Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v
mejah nemške ustave – 38/28-29/sp
Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z
nemško ustavo – 45/21/sp

Rok Sodin
Položaj delavcev v insolvenčnih postopkih – 4/15-16/č

Staša Sokolić
Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah (skupaj s
Petrom Mercem) – 34/19-20/č

Grega Strban
Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne
varnosti – 11/19–21/č
Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri
delu (ZVZD-1) – 46/30/prik

Igor Strnad
Ugovor zastaranja (analiza primera) – 1/8-9/č

Tanja Suša
Pomanjkljivo varstvo pred utopitvami pri izvajanju športnih
dejavnosti (skupaj s Petrom Levićem) – 32/17-18/č
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Š
Janez Tekavc

Nina Šavli
Spremembe na področju mednarodnih posvojitev v Rusiji –
14/16–18/č

Martina Šetinc Tekavc
Izzivi zvočnega snemanja obravnav in transkribiranja posnetkov
– 13/15-16/č
Reintegracija ali sodna razveza pogodbe o zaposlitvi in
odškodnina po 118. členu ZDR? – 17/II–VI/pril

Aleš Šifrer
Vpogled v ponudbe na podlagi ZJN-2C v praksi (skupaj s Špelo
Žaže) – 33/17–19/č

Borut Šinkovec
Mi to (z)moremo! – 2/16–18/č
Ob spremembah ustavne ureditve referenduma še uvedba
predhodne kontrole ustavnosti zakonov? – 13/17–19/č

Mitja Širaj
Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi
(skupaj z Mojco Leitinger Okršlar) – 35/11–14/č

Betka Škerlak
Institut skrbništva je nujnost! – 15-16/12-13odm

Mirjam Škrk
ADP ali Saintgermainska pogodba? – 14/3/uv

let
let
let
let
let
let

ODZ
ODZ
ODZ
ODZ
ODZ
ODZ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Stavbna pravica kot način financiranja v občinah – 12/II–VI/pril
Ne-resno e-sodstvo – 20/15-16/č
Občine – čas za premislek – 24-25/8-9/č
ZZK-1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom – 43/30-31/prik
Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb – kolikokrat še? – 44/9–11/č

Polona Tepina
Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in
pravico do zasebnosti – 20/22/sp

Andraž Teršek
Nezavezujoče: Plebiscit + 20 = (neodgovornostn + X) x Y –
2/33/č
Mrtev rokav slovenskega visokega šolstva – 4/3/uv
Vloga novinarjev pri imenovanju odgovornega urednika –
6-7/15-16/č
Nezavezujoče: Teorija in praksa – 8/33/č
Nezavezujoče: Novinar ni policist – 13/33/č
Nezavezujoče: Več medijske pozornosti ljudem dela in znanja –
19/33/č
Nezavezujoče: Ustavni zakon je lahko protiustaven – 24-25/41/č
Nezavezujoče: Smrt ali rojstvo demokracije? – 32/33/č
Nezavezujoče: Ius resistendi – 37/33/č
Nezavezujoče: Zamujena priložnost za aktivno državljanstvo –
44/33/č
Nezavezujoče: Veliko bi jih govorilo, malokdo bi bral –
49-50/41/č

Ana Testen

Katja Škrubej
200
200
200
200
200
200

T

–
–
–
–
–
–

20/31/zap
21/29/zap
22/31/zap
23/29/zap
24-25/39/zap
26/29/zap

Janez Šmidovnik
Epilog ankaranske zgodbe – 20/6–8/č

Učinek izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije
na pravice upnikov po 442. členu ZFPPIPP – 22/8–10/č
Zapadlost takse – 37/6–8/č

Luka Tičar
Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev –
20/30-31/prik
Preobremenjenost s formalnimi zahtevami – 21/28/por

Anton Tomažič
20 let od dneva P – 20/29/zap

Marko Šorli
Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika –
13/6-7/odm

Miha Šošić
Ekonomski vidik pravnih problemov – 48/28-29/por

Tilen Štajnpihler
K vprašanju (ne)enotnosti sodne prakse v luči pravice do
poštenega sojenja – 44/28/sp

Klemen Štefančič
Prijava in plačilo terjatev v insolvenčnih postopkih – 19/II–VII/pril

Iztok Štefanec
Poudarek na pomenu neodvisnosti sodišča in kakovosti
odločitev – 46/27/por

Marijan Štriker
Odgovornost občine za napako nekdanjega krajevnega urada –
21/18/vo

Dušan Štrus
Ali je sploh še mogoče pripreti sodnika – 12/8–10/č
Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto –
14/8–10/odm
Zakonodajna dejavnost – 33/30-31/prik
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Irena Tomažin
Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v
okviru posebnega centra – 21/16-17/č
Pozitiven pristop k reševanju sporov – 39-40/34/por
Previdneje k spremembam gospodarske zakonodaje – 47/6–8/č
Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb
– 49-50/35-36/por

Matej Tomažin
Nov list za nova pričakovanja? – 1/34/č
Aktualnost lastnih delnic – 5/34/č
Nacionalni interes – 10/34/č
Dokapitalizacije slovenskih bank – 14/34/č
Učne ure izleta v Varšavo – 19/34/č
Letne skupščine – 22/34/č
Čas za obrat? – 27/34/č
Ko borzni trgi zanihajo – 35/34/č
Vrnitev k osnovam – 38/34/č
Volitve in vpliv na borzo – 44/34/č
Volitve niso edino, kar se dogaja – 47/34/č

Andrej Tomšič
DPI – pandorina skrinjica interneta? (skupaj z Jeleno Burnik) –
13/19–21/č
Skrb za zasebnost? Vgradite jo že enkrat! – 18/2/uv
Lokacijska zasebnost – naslednje bojno polje varstva zasebnosti
– 39-40/14–16/č
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T–V
Jurij Toplak
Pogojna glasovnica – 19/16-17/č

Miha Trampuž
Materialne avtorske pravice naročnika umetniškega dela –
10/19/vo
Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava – 32/6–9/č

Andreja Tratnik
Otrok ima več koristi od zrelih staršev kot od številnih sodnih
odločb – 1/23-24/sp
Poljski budist v zaporu naj jé meso – 2/25-26/sp
Meje političnega govora – 3/23/sp
Dopisovanje zapornikov v tujem jeziku – 4/25/sp
Izključitev iz šole zaradi sicer nedokazanega spornega ravnanja
– 5/27/sp
Glavna obravnava v kazenskem postopku – 6-7/37-38/prik
Ginekološki pregled mladoletne pripornice brez njenega soglasja
– 10/23-24/sp
Razpela bodo visela – 11/46-47/sp
»Babykavst« – 12/28-29/sp
Pasivno kajenje v zaporu – 13/29/sp
Zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV
– 15-16/27-28/sp
Neodgovornost urednika za šokantno vsebino knjige – 19/26/sp
Menih posvojitelj – 21/23/sp
Odgovornost novinarjev za vsebino reproduciranega gradiva s
spleta – 22/25-26/sp
Vinjete, in ne kazenske točke – 22/27/por
Ni milosti za tajkune – 23/22-23/sp
Informacijsko nepismen danes je tako kot nepismen nekoč –
23/26-27/por
Splav na Poljskem – 24-25/30-31/sp
Odgovornost države za smrt zaradi padlega drevesa –
28-29/35/sp
(Problematično) skrajševanje kazenskih postopkov in nekatere
druge predlagane spremembe v noveli ZKP-K –
30-31/II–VIII/pril
Epilog romunski pomladi decembra 1989 – 30-31/31-32/sp
Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov med
zdravstvenim pregledom zapornika – 32/27/sp
Streljanje na novinarja v policijski akciji – 34/28/sp
Sankcioniranje sindikalne provokacije – 36/24-25/sp
Perspektive kriminologije v času brez perspektive – 36/29/por
Neupravičeno kaznovanje novinarke zaradi razkritja obtožnice –
37/27/sp
Ponižujoča sedemdnevna osamitev golega zapornika – 38/27/sp
Tudi v Franciji bodo sejali gensko spremenjeno Monsantovo
koruzo MON 810 – 39-40/29/sp
Spremembe kazenske zakonodaje – 41-42/22-23/por
ESČP o dolžnosti držav po pravu EU – 41-42/36/sp
(Ustavno)sodno odločanje – 43/15/por
Nezakonita prisilna hospitalizacija duševne bolnice – 44/27/sp
Razpustitev skvoterske organizacije čezmeren ukrep? –
45/23/sp
V ospredju novosti kazenske zakonodaje – 45/29/por
Svobodno izražanje sindikatov in sindikalistov – 46/22/sp
Nerazkrita identiteta domnevnih kršiteljev – pripadnikov posebne
policijske enote – 47/22-23/sp
Zaupanje je dobro, nadzor je še boljši – 47/29-30/por
Ognjemeti ostajajo – 49-50/33/sp

Maja Tratnik
Osnove prekrškovnega prava – 38/30-31/prik

Matjaž Tratnik
Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku –
13/22/vo

Katja Triller Vrtovec
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Odgovornost za poškodbo učenca ob nespoštovanju hišnega
reda – 35/20/vo

pravna praksa – avtorsko kazalo 2011
Verica Trstenjak
Evropskega prava še vedno ne poznamo dovolj – 11/3/uv
Potrošniško plodovita jesen – 48/3/uv

Edita Turičnik
Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah – 15-16/18-20/č
Solidarnost, nova prednost za Evropsko unijo? – 30-31/37/sp
Klimatska pravičnost – rezultat mednarodne pravičnosti ali njen
pogoj? – 37/28/por

U
Lojze Ude
Napadi na nosilce sodne funkcije ogrožajo bistvo pravne države
– 37/3/uv
Vzdušje za urejanje položaja sodstva po volitvah še težje –
44/3/uv

Matjaž Ujčič
ZPCP-2C – nadaljevanje erozije obligacijskega prava –
38/10–12/č

Simon Umek
Spregled pravne osebnosti nosilca tihe družbe – 47/11-12/č

V
Luigi Varanelli
Izplačila članom skupščine javnega podjetja – 9/21-22/vo
Ena ali več oporok – 11/33/vo
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – 21/30-31/prik
Pogodba, sklenjena v koliziji interesov – 33/II–VI/pril

Katarina Vatovec
Vstop v coffee-shope dovoljen le nizozemskim prebivalcem –
1/25-26/sp
Upravičenost odvzema plemiškega naziva – 2/25-26/sp
Opravljanje poletov s toplozračnimi baloni spada v okvir
prometne politike EU – 4/26-27/sp
Obsodba Hrvaške zaradi neučinkovitosti preiskav pobojev iz
domovinske vojne – 6-7/32-33/sp
Objava razpisa zgolj v treh uradnih jezikih – 6-7/33-34/sp
Nesorazmernost trajnega in nepreklicnega odvzema pasivne
volilne pravice – 8/25-26/sp
Kdo plača stroške za priče v primeru čezmejnega pridobivanja
dokazov – 8/26-27/sp
Odgovornost države za podvrženost čezmernemu onesnaževanju
– 9/26-27/sp
Nadgradnja koncepta državljanstva Unije – 10/25-26/sp
Državljanska pobuda: nova možnost ali izgubljena priložnost? –
11/30–32/č
Tretja obsodba Slovenije – 12/27/sp
Pristojnosti Sodišča EU in Komisije v zvezi z izvrševanjem sodb
Sodišča – 13/26-27/sp
Sodna prepoved nadaljevanja kršitev znamke Skupnosti
praviloma učinkuje v vsej EU – 15-16/30-31/sp
Vpliv dvojnega državljanstva na pridobitev pravice do prebivanja
po pravu EU – 19/21-22/sp
Direktiva o letaliških pristojbinah ostaja veljavna – 20/25-26/sp
Poškodbe, povzročene med preverjanjem identitete na letališču
– 21/24/sp
(Ne)upoštevanje pogoja prebivališča ob prvi izdaji vozniškega
dovoljenja – 22/26-27/sp
Javnost ima pravico dostopa do revizijskega poročila
Evropskega parlamenta – 23/24-25/sp
Kdo nosi stroške zamenjave blaga z napako? – 24-25/32/sp
(Ne)utemeljenost monopola nad prirejanjem konjskih stav –
27/27-28/sp
Odgovornost Združenega kraljestva za kršitve EKČP v Iraku –
32/28-29/sp
Listina EU o temeljnih pravicah dopušča odobritev pravne
pomoči pravnim osebam – 33/27-28/sp
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Pogoji za priznanje materialne imunitete poslancem Evropskega
parlamenta – 35/23-24/sp
Obvezna prepoved približevanja žrtvi nasilja v skladu s pravom
EU – 36/25-26/sp
Avstrijska monopolna ureditev spletnih iger na srečo – 37/23/sp
Kaj zajema nadomestilo plače, do katere je upravičen pilot med
letnim dopustom – 38/25/sp
Razlaga pojmov »odpoved« leta in »dodatna odškodnina« iz
Uredbe št. 261/2004 – 41-42/31-32/sp
Ali je mogoče patentirati uporabo človeških zarodkov? –
45/24-25/sp
Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega
dopusta – 46/24/sp
Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s
pravom EU? – 48/24/sp
Uporaba prava EU na področju državljanstva EU –
49-50/30-31/sp

Luka Vavken
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
– 48/II–IV/pril

Andrej Veble
Identiteta notarskega postopka in javna listina v vrtincu interneta
– 22/18-19/č

Aleš Velkaverh
Pravice prisilno hospitaliziranih oseb – 1/22-23/sp
Postopek pred Evropsko komisijo ne izključuje vzporednega
postopka pred ESČP – 8/24-25/sp
Začasna prepoved predvajanja TV-oddaje – 17/26-27/sp
Omejitev lastninske pravice s predkupno pravico – 35/27/sp
Visok dokazni standard glede zlorabe postopka, usmerjene v
uničenje družbe – 39-40/32-33/sp
Relativnost načela zakonitosti v kazenskem pravu – 44/29/sp
Procesno nasledstvo družbenikov izbrisane družbe –
45/16–18/č
Odjava sedeža d. o. o. – 46/18/vo
Učinek pravnomočnosti in konkurenca lastninskih pravic –
48/27/sp

Gregor Verbajs
Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po
upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo –
38/8–10/č
Še o poslovodenju po upokojitvi – drugič – 41-42/20-21/odm

Matjaž Verbič
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN) – 48/30-31/prik

Boštjan Vernik Šetinc
Pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije blefiramo –
33/3/uv

Helena Vidic Bizjak
Hospitacija v Nemčiji – 3/28/por

Vita Vidic Damjanovič
Sklepanje poravnav po opravljenem mediacijskem postopku pred
sodišči druge stopnje – 28-29/17–20/č

Adrijana Viler Kovačič
Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement – 9/19/č
Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na
področju varstva okolja – 21/II–VI/pril
Urejanje prostora na občinski ravni – 24-25/38-39/prik

Ana Vlahek
Prosti pretok blaga – 9/30-31/prik
Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU
(skupaj z Janjo Hojnik) – 10/12–14/č
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Aleš Vodičar
Obveznost plačila provizije pri pogodbi o posredovanju
nepremičnine – 3/VI–VIII/pril

Ana Vodičar
Predlog družinskega zakonika – 15-16/10–12/č

Katarina Vodopivec
Spremenjena določila postopka osebnega stečaja po noveli
ZFPPIPP-C – 6-7/11-12/č

Dida Volk
Upravna izplačilna prepoved po ZIZ – nekatera vprašanja iz
prakse – 34/14–17/č

Irena Vovk
Dobri rezultati – 2/32/por
Referendumski dan – 3/32/por
Plačilni roki – 4/32/por
Sosedska pomoč – 6-7/40/por
Novela ZFPPIPP – 8/32/por
Nova agencija – 9/32/por
ZIZ-I – 10/32/por
ZDT-1 – 11/52/por
Novela ZZK-1D – 12/32/por
Plačila podizvajalcem – 13/32/por
Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne – 15-16/33-31/por
Predlog ZDISP – 15-16/40/por
Novela ZVDZ-C – 17/32/por
Upanje za človekove pravice – 19/32/por
Parcialno spreminjanje sistemske zakonodaje – 20/28/por
Lažji vpis etažne lastnine – 21/32/por
Predlog ZKP-K – 22/32/por
Javna zbiranja in društva – 23/32/por
Rekorden pripad – 24-25/40/por
Za večjo varnost – 26/32/por
Odvzem premoženja – 27/32/por
Prenova OŠ – 28-29/40/por
Deset let ARS – 30-31/40/por
Za novo ureditev zbornic – 32/32/por
Spremembe ZFPPIPP – 33/32/por
Novi kodeks – 34/32/por
Novi ministri – 35/32/por
Širitev kroga upravičencev – 36/32/por
Kaj so tekoči posli – 37/32/por
Sodna praksa – 38/32/por
Korporacijsko upravljanje – upravljavska struktura (vključno z
gospodarskimi družbami v lasti države) – 41-42/21-22/por
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in drugi ukrepi za
zagotavljanje plačil – 41-42/24/por
KZ-1B – 41-42/40/por
Konkurenčno pravo – aktualna problematika in novosti –
43/16/por
Reforma ESČP – 44/32/por
Sprememba Statuta OZS – 45/32/por
Novela ZGD-1E na US – 46/32/por
Več poslank – 47/32/por
Velik delež migrantov – 49-50/40/por

Nina Vovk
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu
lastninske pravice skupaj z Nino Scortegagna Kavčnik) –
39-40/II–XII/pril

Blaž Vrbič
Kako povrniti zaupanje v pravo – izbranih 10 najvplivnejših
pravnikov (skupaj z Živo Cotič) – 46/28-29/por

Renato Vrenčur
Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v
evropskem pravnem prostoru – 11/50-51/prik
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Igor Vuksanović

Boštjan Zalar

Pogled na nekatere novosti preprečevanja zamud pri plačilih –
4/13-14/č
Kaznovalna funkcija odškodnin v praksi? – 22/11-12/č
Nekaj dodatnih misli o upravni izplačilni prepovedi –
36/11–13/odm
Ustava in ekonomska politika – 41-42/18–20/odm

W
Nana Weber
Zasebno življenje nosečnice v konkurenci s pravico do življenja
zarodka – 2/24-25/sp
Ali prejem darovane krvi pogojujejo predsodki!? – 12/20-21/č
Pogojni odpust pod drobnogledom – 13/7–9/č
Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino – 14/28/sp
Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas
starša – 17/27-28/sp
Italija ni odgovorna za smrt demonstranta – 20/23/sp
Alternative, ki to niso – 21/27/por
Osebni status posameznika – 24-25/37/prik
Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi –
27/29-30/sp
Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna – 28-29/34/sp
Omejevanje združitve družine – 30-31/32-33/sp
V šolah tudi o homoseksualnosti – 32/19-20/č
Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP – 32/II–VII/pril
Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja
– 33/28/sp
Modri sodnik, psihoterapevt in superman! – 34/29/por
Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva – 37/26/sp
Pravni postopki kot sredstvo politike – 41-42/25-26/por
Pravica otrok do spolne vzgoje – 41-42/35-36/sp
ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?
– 46/21/sp
Način pridobitve soglasja za sterilizacijo – 48/26/sp
Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in
zemljiškoknjižnega prava – 48/29/por

Z
Bojan Zabel
Odpoved delničarjevi ali družbenikovi lastnini družbe –
21/10-11/č
Stvarni vložki po ustanovitvi d. d. in d. o. o. – 24-25/10–12/č

Bojana Zadravec
Matičarji in poroke – 23/16-17/č
Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem
zakoniku – 26/16–18/č
Nadomestno materinstvo – 27/16–18/č

Mojca Zadravec
Že tretje vseslovensko tekmovanje študentov prava – 11/48/por

Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga
intelektualcev – 27/II–VIII/pril

Miloš Zarić
In odjeknilo je – 5/28-29/zap

Aleš Završnik
Inovativnost v kaznovanju – 5/II–VIII/pril
Living in the End Times – 5/29/prik
Paradoksi: Pravo in arhitektura – 6-7/41/č
Paradoksi: Umazane roke in pravo – 12/33/č
Paradoksi: Modni strahovi med svobodo in varnostjo – 18/33/č
Paradoksi: Prekariat – 23/33/č
Paradoksi: Vigilantizem – 30-31/41/č
Paradoksi: Generacija spreobrnjencev – 36/33/č
Paradoksi: Nevropravo – 43/33/č
Paradoksi: Špijonaža 2.0 – 48/33/č

Jana Zbačnik
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pred roko pravice v
Luksemburgu – 10/II–VIII/pril

Nejc Zemljak
Revolucija v zemljiški knjigi – 20/13-14/č

Sabina Zgaga
Forenzična bolnišnica – medicinski ukrep v sistemu kazenskih
sankcij – 1/29-30/prik
Slovenskemu državljanu v Sarajevu sodijo za domnevno izvršitev
genocida – 2/20-21/č
EU in učinkovit pregon mednarodnih hudodelstev – 17/18-19/č
Razlikovanje med državnimi in civilnimi letali v okviru
teritorialnega načela – 18/17-18/č
Pridobivanje, uporaba in ureditev podatkov – 19/29/por
Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek interneta
po novem – 46/11-12/č

Miša Zgonec - Rožej
Gadafi iskan pred Mednarodnim kazenskim sodiščem –
28-29/21-22/č

Andraž Zidar
V središču pridržki k mednarodnim pogodbam (skupaj z Danijelo
Horvat) – 3/26-27/por

Elizabeta Zirnstein
Kaj prinašata socialno podjetništvo in Zakon o socialnem
podjetništvu družbi (skupaj s Tino Bratkovič) – 13/13-14/č

Jan Zobec
Pismo iz Ria – 4/27–29/por
Indeks nezaupanja v sodstvo = število sporov/število prebivalcev
– 30-31/3/uv

Marko Zupanc
Razmejitev med javnimi naročili storitev in koncesijami storitev –
22/II–VIII/pril

Dean Zagorac
Ustave ni treba spreminjati – 20/29/por
Pred pravom varstva beguncev številni izzivi – 35/29/por

Saša Zagorc
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in
kakšne so posledice v primeru izvolitve? (skupaj z Milošem
Senčurjem) – 41-42/13–15/č
Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah
(skupaj z Žigo Dolharjem) – 49-50/II–VIII/pril

Katarina Zajc
Primerjalno korporacijsko upravljanje – 33/31/prik

64

PP kazalo-2011-_OKey.indd 64

Aleš Zalar
Miha Wohinz (1930–2011) – 37/29/zap

Ž
Špela Žaže
Vpogled v ponudbe na podlagi ZJN-2C v praksi (skupaj z
Alešem Šifrerjem) – 33/17–19/č

Matija Žgur
Cena človekovih pravic – 5/21/č
25 let ustavnopravnega povezovanja – 19/28/por
O (neuspelih) ustavnih reformah ustavnega sodstva –
47/28-29/por

Nina Židanik
(Ne)upravičenost zadržkov pri ustanavljanju skupnih preiskovalnih
skupin – 24-25/13-14/č
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