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KAZALO 2014 statistika
Avtorji: 313

Sodna praksa: 245

Uvodniki: 42

Poročila: 110

Članki: 380

Prikazi: 158

Odmevi: 21

Knjige naših avtorjev: 38

Priloge: 44

Knjige tujih avtorjev: 72

Podjetnik
med paragrafi: 2

Iz disertacij: 6

Erarjeve meje: 81

Zapisi: 5

Vprašanja in odgovori: 88

Prava peresa: 3

Mnenja organov: 88

Drugo: 2

Spletne strani: 42
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glej vrednostni papirji

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
Register zavezancev po ZDIJZ (Irena Vovk) – 35 / 32/por
Register zavezancev za informacije javnega značaja (Irena Vovk) –
44/38/prik
  

  

alternativno reševanje sporov

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku
2014. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna odločba
in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja &
odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni
zapisi (rubrike Aktualno v zakonodaji v okviru Podjetnika
med paragrafi, Luksemburška kronika, Dogodki – izjave,
Evropa, Globus, Zaznamovalo nas je), napovedi seminarjev
in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napoved‑
nik), napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne
preslišite), razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi),
obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih
(rubrike Vlada RS, Poročevalec DZ RS in Vacatio legis)
ter vsebine revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo
po eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah,
nekateri pa tudi po štirih ali petih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za 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)

Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta
(Helena Rous) – 12 /16‑17/č
Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi
(Jure Blažič) – 24‑25/6‑7/č
Arbitraža med družbami iz nekdanje Jugoslavije (Jasmina
Beganović) – 45/28/por
Alternativno reševanje sporov v upravnem pravu (Mirko Pečarič) –
48/30‑31/prik
  

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih
arbitražnih pravilih (Daniela Mozetič in Neli Okretič) –
6‑7/21‑22/č
Legal Interpretation in International Commercial Arbitration
(Irena Vovk) – 8/30/prik
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (1) (Marko Djinović in Nejc
Lahne) – 16‑17/9–11/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (2) (Marko Djinović) –
18/12–14/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3) (Marko Djinović in Peter
Rižnik) – 19/12–14/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (4) (Nejc Lahne in Peter
Rižnik) – 20/13–15/č
Spletni smerokaz: Stalna arbitraža pri GZS (Irena Vovk) –
23 / 38 / prik
Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu
– posredni oškodovanci – 29‑30/24‑25/sp
A Guide to the SIAC Arbitration Rules (Irena Vovk) – 40‑41/38/prik
Zaščita tujih investicij: interakcija med državno suverenostjo in
globalnimi gospodarskimi interesi (Irena Vovk) – 44/16/por
Arbitraža med družbami iz nekdanje Jugoslavije
(Jasmina Beganović) – 45/28/por

Arbitražno sodišče za šport
Ne (damo) nogometa fašizmu (Vesna Bergant Rakočević) –
22/25‑26/sp

Avstrija
Razveljavljeno kaznivo dejanje lahko vpliva na predčasni izbris
obsodbe iz kazenske evidence (Nika Skvarča) – 10/23‑24/sp
Obisk pri zamejcih v spomin dr. Borotschniku (Zoran Skubic) –
20/27/por
Dr. Mirko Borotschnik (1953–2014) (Rudolf Vouk) – 21/24/zap
Naša državna suverenost je invalidna – notificirati je treba
nasledstvo ADP (Ivan Kristan) – 36/11–13/č
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Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi (Nana Weber) –
37/21/vo
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo (Nana Weber)
– 38/19/vo
Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku
blaga v tristranskem poslu – 39/II/erar
Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji – 47/II–IV/erar

avtorsko pravo
Private Copying (Irena Vovk) – 4/30/prik
»Linkanje« avtorsko zaščitenih vsebin ni kršitev avtorskih pravic
(Zoran Skubic) – 8/27‑28/sp
Digital Copyright – Law and Practice (Irena Vovk) – 11/30/prik
Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih
vsebin (Zoran Skubic) – 12/25‑26/sp
SAZAS – kršitev pravil o prepovedi omejevanja konkurence –
15/18‑19/sp
Sodna prepoved dostopa do spletnih strani, ki kršijo avtorske
pravice (Zoran Skubic) – 16‑17/32‑33/sp
Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih
vsebin (Miha Trampuž) – 19/II–V/pril
Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino –
23/21/mo
Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic (Zoran Skubic) –
24‑25/27‑28/sp
Parodija v pravu EU (Zoran Skubic) – 36/24‑25/sp
EU Copyright Law – A Commentary (Irena Vovk) – 37 / 30 / prik
Izobraževalne institucije dela »skenirajo«, njihovi uporabniki
jih nato tiskajo in shranjujejo na prenosni disk … Kje so
meje (modernega) avtorskega prava? (Neža Pogorelčnik) –
38/25‑26/sp

Azerbajdžan
Pridržanje potnika v letališki sobi zaradi administrativne pomote
(Klavdija Štarkel) – 15/25‑26/sp

azil
Ne »z ognjem in mečem« … (Matevž Krivic) – 37/12–14/č
The Rule of Law in the External Dimension of EU Migration and
Asylum Policy (Irena Vovk) – 47/26/prik
Mednarodna zaščita in preverjanje istospolne usmerjenosti prosilcev
po pravu EU (Zoran Skubic) – 48/24‑25/sp
Kršitev EKČP, če bodo azilanti vrnjeni v Italijo brez vnaprejšnjih
zagotovil (Igor Vuksanović) – 49‑50/27‑28/sp

B
bančništvo
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Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij
– 1/I‑II/pod
Tri »nacionalizacije« in njihova koristnost (Jože Mencinger) – 1/34/č
Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan‑1L (Tamara Kek)
– 3/6–8/č
Kaj pa narodnogospodarska škoda, ki jo povzroča KPK?
(Jože Mencinger) – 4/34/č
Slovenski bančni sistem občutil trdo naravo mehkega prava EU
(Peter Merc in Marko Stoilovski) – 8/6–8/č
»Uroš Čufer nas je zadolžil bolj kot Franc Križanič«
(Jože Mencinger) – 9/34/č
Evropska bančna unija – preokorna, prerevna in preveč navidezna?
(Janja Hojnik) – 10/3/uv
Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic
(Maruša Pozvek) – 10/9‑10/č
Kdo se boji informiranih državljanov? (Nataša Pirc Musar) –
11/3/uv
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č
Prezgodaj za oceno učinkov prestrukturiranja (Nana Weber) –
11/26‑27/por
Bančno luknjo kar preskočiti in »gledati naprej«? (Sandi Kodrič) –
11/34/č
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve bančne tajnosti v
televizijskem intervjuju (Miha Bratina) – 14/26‑27/sp
Za večjo transparentnost javnega sektorja (Nana Weber) –
15/28/por
»Vampi s Tržaške« in pravni red (Jože Mencinger) – 18/34/č
Dostop do SISBON za tuje bančne institucije – 20/20/mo
Nazaj k izvirnemu bančništvu (Sandi Kodrič) – 20/34/č
Zloraba bančnega računa otroka – 23/23/mo
Lažja čezmejna izterjava dolgov (Katja Čoh Kragolnik) – 27/9–11/č
Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi – 27/II‑III/erar
Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti
zavezanca – 27/III/erar

Poniglavost in oholost (Jože Mencinger) – 27/34/č
Ališić proti Sloveniji (Mirjam Škrk) – 29‑30/3/uv
Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV – 29‑30/II–IV/erar
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
»Več« Evrope ali »manj« Evrope? (Jože Mencinger) – 33/34/č
Državne skrivalnice (Dina Bulog) – 35/15‑16/č
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č
Stebri bančne unije EU končno postavljeni (Sara Makovec in Peter
Merc) – 37/II–VIII/pril
Banke, finančna kriza in razprava o primernejši regulativi
(Mitja Stefancic) – 38/17‑18/č
Uživajmo v jeseni (Matej Tomažin) – 38/34/č
Iz slabega v dobro (Nana Weber) – 40‑41/36/por
Razlaga pogodbe o vezavi tolarskih sredstev – »Modro varčevanje«
– 48/17–20/sp
Ali se lahko soft law EU obravnava kot hard law EU (Jorg Sladič)
– 48/II–VII/pril

begunci
glej tudi azil in migracije

Belgija
Kdaj izročitev osebe državi z dosmrtnim zaporom krši prepoved
nečlovečnega kaznovanja? (Igor Vuksanović) – 37/22‑23/sp

 eneška komisija (Evropska komisija za
B
demokratizacijo skozi pravo)
Ko pravna mnenja ne dohajajo izvršenih dejstev (Ciril Ribičič) –
12/28/por
Dialog o ustavnosti med Biškekom in Benetkami (Ciril Ribičič) –
26/29/por
Stoti korak demokratizacije skozi pravo (Dragica Wedam in Ciril
Ribičič) – 42‑43/36‑37/por

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina
Ališić proti Sloveniji (Mirjam Škrk) – 29‑30/3/uv
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
Prav(ičn)o: Kako normalizirati BiH? (Ciril Ribičič) – 29‑30/41/č
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč
Nedopustna diskriminacija – 9/20/sp
Pogoji za dodelitve brezplačne pravne pomoči – 11/18/sp
Brezplačna pravna pomoč in nesorazmerno visoki odškodninski
zahtevki (Brina Felc in Mojca Čebular) – 44/8‑9/č

C
Carinska uprava Republike Slovenije
glej Finančna uprava Republike Slovenije

carine
glej tudi Finančna uprava Republike Slovenije
Spletni smerokaz: Finančna uprava RS (Irena Vovk) – 47/34/prik

 enter za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
C
organizacij (CNVOS)
Spletni smerokaz: CNVOS – ePravnik (Irena Vovk) – 21/38/prik

Ciper
Zgodbe iz Turške republike Severni Ciper: epilog (Špela Kunej) –
24‑25/31‑32/sp

civilno pravo
Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku
(Mitja Pukšič) – 12/27/por
Poklic kot hobi (Nana Weber) – 13/29/por
Delno spreminjanje sistemske zakonodaje (Irena Vovk) – 15/29/por
Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI
(Luigi Varanelli) – 18/3/uv
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Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo
(Dominik Kuzma) – 22/IIVIII/pril
Neskladje ZFPPIPP z Ustavo? (Nikolina Krtinić) – 23/28/por
Nationalism and Private Law in Europe (Irena Vovk) –
24‑25/34/prik
Gostinec »lokalnim šerifom« lahko prepove vstop v svoj gostinski
lokal (Zoran Skubic) – 29‑30/36/sp
Gostinec proti lokalnim šerifom (Branko Erčulj) – 31‑32/35‑36/odm
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia
iuris Europae noce (Petra Weingerl) – 38/II–VIII/pril
Neobrazložena odločba o pravnem sredstvu je lahko v nasprotju z
EKČP (Aleš Velkaverh) – 42‑43/28‑29/sp
Iskanje premoženja (Miodrag Đorđević) – 46/11–13/č
Vloga centra za socialno delo pri urejanju stikov (Nada Caharijaz
Ferme) – 48/12–14/ć

civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve
za obravnavanje tajnih podatkov (Martina Šetinc Tekavc) –
1/8–10/č
Materialno procesno vodstvo – trditveno in dokazno breme – cesija
– 1/21‑22/sp
O pisanju civilne sodbe (Tomaž Pavčnik) – 4/14–17/č
Postopek z ugovorom – 5/21/sp
Ne kriv ne dolžen – ali pač? – 6‑7/28–29/mo
Sodbe majhne vrednosti in dolge obrazložitve (Ana Jereb) –
10/6–8/č
Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v
zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 12/12‑13/č
Z obrobja postave: O srednjeveških zidovih in posvetovalnih
zapisnikih (Tomaž Pavčnik) – 14/33/č
Izločitev sodnika – odklonilni razlog – 16‑17/30‑31/sp
Dokazna vrednost fotokopije listin – 18/22/sp
Obnova postopka – 18/22‑24/sp
Identifikacija storilca pri vdoru v Gmail – 18/24/mo
Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe (Brigita Lenarčič
in Marko Samardžić) – 19/6–8/č
Pravna narava sodne poravnave – ničnost – 22/20‑21/sp
Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče (Sabina
Kastelic) – 26/6‑7/č
Predhodna odredba na podlagi plačilnega naloga in sklepa o
izvršbi na podlagi verodostojne listine – 29‑30/23/sp
Spor iz »drugih civilnopravnih razmerij« po 1. členu ZPP –
pristojnost rednega sodišča – 31‑32/29‑30/sp
Dokazno breme po četrtem odstavku 120. člena ZIL‑1 –
34/22–24sp
Odločanje o izločitvi sodnika – različna uporaba procesnih pravil?
(Tjaša Ivanc) – 36/15‑16/č
Ustavnoprocesna jamstva in predhodna odredba, izdana na podlagi
sklepa o izvršbi (Ambrož Cvahte) – 42‑43/6–9/č
Gospodarska družba kot subjekt v pravdnem postopku
(Nikolina Krtinić) – 42‑43/22‑23/por

Č
človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani, svoboda
izražanja, Varuh človekovih pravic in zasebnost
Koncept varne tretje države – 1/19/sp
Poseg v pravico javnih uslužbenk do nediskriminacijskega
obravnavanja – 1/19‑20/sp
Človekove pravice pred Sodiščem EU (Petra Ferk) – 1/27/por
Izzivi in odzivi – drugi zvezek (Matjaž Ambrož) – 1/30‑31/prik
Širitev pristojnosti Varuha na zasebne subjekte? (Jernej Rovšek) –
3 /3/uv
Dvojno obdavčeni obmejni delavci (Jasmina A. Tabaković) –
3/10‑11/č
EU Consumer Law and Human Rights (Irena Vovk) – 3/30/prik
Watching Human Rights: The 101 Best Films (Irena Vovk) –
3 /30/prik
Človekove pravice v zlati kletki mednarodnega prava (Špela Kunej)
– 4/23–25/sp
Neposredna uporaba določb prava EU v sporih med posamezniki
(Saša Sever) – 4/27‑28/sp
International Human Rights Law (Irena Vovk) – 6‑7/38/prik
Nekaj argumentov proti utilitaristični doktrini izločanja dokazov
(Miha Šošić) – 8/15‑16/odm
Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v
Konvenciji o pravicah invalidov (Živa Cotič) – 9/16‑17/č
Nedopustna diskriminacija – 9/20/sp
Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države (Katarina Zidar
Al‑Mutairi) – 10/13‑14/č

C–Č
Razveljavljeno kaznivo dejanje lahko vpliva na predčasni izbris
obsodbe iz kazenske evidence (Nika Skvarča) – 10/23‑24/sp
Contemporary Housing Issues in a Globalized World (Irena Vovk) –
10/26/prik
Pol koraka naprej in korak vstran (Blaž Kovač) – 13/16‑17/č
Cambridge Yearbook of European Legal Studies (Irena Vovk) –
13/30/prik
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih
(Neža Kogovšek Šalamon) – 14/23‑24/sp
European Police and Criminal Law Co‑operation (Irena Vovk) –
14/30 / prik
Še o sodbi ESČP o odškodnini za izbrisane (Matevž Krivic) –
15/14‑15/odm
Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora
o nadomestnem materinstvu (Zoran Skubic) – 15/20‑21/sp
Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave
(Igor Vuksanović) – 18/II–VII/pril
Prav(ičn)o: Napovedovanje sodb (Ciril Ribičič) – 18/33/č
Vprašanje moralnega razumevanja prava (Marijan Pavčnik) –
21/6‑7/č
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Diskriminacija pri dodeljevanju občinske denarne pomoči
novorojencem – 21/19/mo
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Diskriminatorni sklep občinskega sveta – 22/20/mo
ESČP 25 let po padcu berlinskega zidu (Kaja Godec) – 22/27/por
Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava
(Uroš Pavlina) – 23/16‑17/č
Zadeva Patria – (ne)pravo v kontekstu (Matej Avbelj) – 26/II–VII/pril
Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost (Barbara Kresal) –
27/3/uv
Poročiti se ali ne poročiti se – to je zdaj vprašanje (Aleš Žiher) –
27/15–17/č
Sledimo samo ekonomskim ciljem (Irena Vovk) – 27/28‑29/por
Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna
(Janez Pogorelec) – 28/13–15/odm
Gostinec »lokalnim šerifom« lahko prepove vstop v svoj gostinski
lokal (Zoran Skubic) – 29‑30/36/sp
Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov (Maja Brkan) –
31‑32/13–15/č
Preprečevanje nasilja (Irena Vovk) – 31‑32/40/por
Vrnitev represivne psihiatrije? (Ivan Šelih) – 34/17‑18/odm
Criminal Law and Human Rights (Irena Vovk) – 34/30/prik
Državne skrivalnice (Dina Bulog) – 35/15‑16/č
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č
Upoštevanje pričakovane življenjske dobe za posamezen spol pri
izračunu višine odškodnine za trajno invalidnost
(Neža Pogorelčnik) – 37/26/sp
Vnovič o čezmejnem učinku EKČP (Igor Vuksanović) – 39/25/sp
The Human Right to Water Significance: Legal Status and
Implications for Water Allocation (Irena Vovk) – 39/30/prik
Ali »ženske kvote« res spreminjajo miselnost? (Sandi Kodrič) –
39/34/č
Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve
(Primož Gorkič) – 42‑43/II–VIII/pril
Skladnost dosmrtnega zapora z EKČP (Matic Kumer) –
42‑43/29‑30/sp
Partnerska skupnost (Irena Vovk) – 42‑43/40/por
Interparlamentarna unija (Jasna Murgel) – 44/28/por
Trade, Food Security, and Human Rights – The Rules for
International Trade in Agricultural Products and the Evolving
World Food Crisis (Irena Vovk) – 44/30/prik
Spletni smerokaz: Peticije (Irena Vovk) – 46/38/prik
Istanbulska konvencija (Irena Vovk) – 47/28/por
Človekove osebnostne pravice (Boštjan M. Zupančič) – 48/3/uv
Odvzem prostosti ne izključuje možnosti udeležbe na pogrebu
(Matic Kumer) – 48/25‑26/sp
V imenu Atatürka (Lena Šutanovac) – 48/26/sp
Kršitev EKČP, če bodo azilanti vrnjeni v Italijo brez vnaprejšnjih
zagotovil (Igor Vuksanović) – 49‑50/27‑28/sp
Omejitev pravice do izjave (Neža Pogorelčnik) – 49‑50/30‑31/sp
Women's Rights to Social Security and Social Protection (Irena
Vovk) – 49‑50/38/prik
Human Rights for Victims of Non‑State Crime – Taking Victims
Seriously? (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik
Prav(ičn)o: Začasno zadržanje in enakost (Ciril Ribičič) –
49‑50/41/č
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D
darilna pogodba
glej pogodbe

darilo
Davek na dediščine in darila (Gregor Dugar) – 6‑7/38‑39/prik
Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin
na odmero dinamičnih premoženjskih davkov (Jernej Podlipnik)
– 18/15‑16/č

Davčna uprava Republike Slovenije
glej Finančna uprava Republike Slovenije

davčni postopek
Zadeva Pelati: Vrhovno sodišče RS pravu EU priznalo polno
učinkovitost (Nika Hudej) – 1/6–8/č
Vpogled DURS‑a v podatke o strankah – 1/20/mo
Nekatera odprta vprašanja sprememb davka od nenapovedanih
dohodkov (Jernej Podlipnik) – 6‑7/10‑11/č
Informacija o novostih, ki jih prinaša Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – novela ZDavP‑2G –
6‑7/I–III/erar
Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka – 18/III‑IV/erar
Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine –
18/IV/erar
Enako varstvo pravic – 20/18/sp
Zavarovanje izvršitve izrečenih sankcij (Tine Jurič) – 24‑25/13‑14/č
Plačnik davka je navsezadnje »le« posrednik (Dominik Kuzma) –
26/8–11/č
Plačnik davka in posredništvo (Jernej Podlipnik) – 31‑32/11‑12/odm
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih (Polonca Kovač)
– 33/12‑13/č
Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda
zaradi izvršb (Anja Osojnik) – 40‑41/9‑10/č
Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v
tujini in spremembe ZDavP‑2 (Andrej Grah Whatmough) –
40‑41/15‑16/č
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku (Andrej Grah
Whatmough) – 42‑43/10–12/č

davek na dodano vrednost (DDV)
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Plačilo DDV pri nakupu novega traktorja v drugi državi članici –
4/II/erar
Obračunavanje DDV pri opravljanju gostinske dejavnosti –
11/III‑IV/erar
Upoštevanje finančnih storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV‑1,
opravljenih v drugih državah članicah, v izračunu odbitnega
deleža – 13/III‑IV/erar
Kmetje in izdajanje računov, potni nalogi – 15/III‑IV/erar
Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo
poteka dveh let od začetka uporabe objekta – 18/I/erar
Rok za izdajo računa za opravljeno storitev – 18/II/erar
Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju
mrežnega marketinga – 20/I–IV/erar
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne
zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske
storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki
niso davčni zavezanci – 22/I‑II/erar
Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic »2014 FIFA
World Cup Brasil« – 22/II‑III/erar
Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice –
22/III/erar
Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah članicah EU
(Andrej Grah Whatmough) – 24‑25/8–10/č
DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga –
24‑25/I‑II/erar
Naknadna prodaja garaže in nižja stopnja DDV – 27/IV/erar
Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV – 29‑30/II–IV/erar
Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah (Finančna uprava
Republike Slovenije) – 35/18‑19/vo
Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih
storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev – 35/I–III/erar
Javna uprava in obračun prejetih storitev preverjanja, ki jih opravi
davčni zavezanec iz druge države – 37/II/erar
Davčna obravnava uporabe fitnes objektov in objektov aerobike –
37 /II‑III/erar
Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost v letu
2015 (Andrej Grah Whatmough) – 38/15–17/č
Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku
blaga v tristranskem poslu – 39/II/erar

Uporaba 76.a člena ZDDV‑1 za odpadne električne kable –
42‑43/IV/erar
Noveli ZDDV‑1H in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost – 49‑50/I‑II/erar
Obdavčitev z DDV transakcij v trošarinskem skladišču, ki ni davčno
skladišče – 49‑50/II/erar

davek na motorna vozila
Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon – 22/IV/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Zadeva Pelati: Vrhovno sodišče RS pravu EU priznalo polno
učinkovitost (Nika Hudej) – 1/6–8/č
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh‑2 in
ZDDPO‑2 – 2/III‑IV/erar
Stalna poslovna enota – zaprosilo za pojasnilo – 4/III‑IV/erar
Društvo, evropska sredstva – 18/II/erar
Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju
mrežnega marketinga – 20/I–IV/erar
Pristojbina za uporabo spletne strani – 24‑25/IV/erar
Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, in pravne osebe (Andrej Grah Whatmough)
– 27/6–8/č
Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
– novela ZDDPO‑2K – 33/I/erar
Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – novela
ZDDPO‑2K – 33/II/erar
Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah (Finančna uprava
Republike Slovenije) – 35/18‑19/vo
Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav
za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) – 37/III‑IV/erar
Predvidene spremembe ZGD‑1 zaradi spremenjenih pravil
računovodenja (Silva Koritnik Rakela) – 38/10–12/č
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije (Marko Mehle) – 40‑41/II–VII/pril
Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja –
47 /I‑II/erar
Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji – 47/II–IV/erar
Pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo prevrednotenj rezervacij za
odpravnine na podlagi aktuarskih izračunov – 49‑50/I/era

davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna
vozila, davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina
(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev
davčnega sodišča (Jernej Podlipnik) – 1/3/uv
Razlogi za povratno učinkovanje zakona – 1/11/sp
Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 3/II–VI/pril
Davek na nepremičnine – vidik občine (Nejc Zemljak) –
3 /VII‑VIII/pril
Stalna poslovna enota – zaprosilo za pojasnilo – 4/III‑IV/erar
Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega
statusa (Dominik Kuzma in Petra Istenič) – 5/6–9/č
Nekatera odprta vprašanja sprememb davka od nenapovedanih
dohodkov (Jernej Podlipnik) – 6‑7/10‑11/č
Začasno zadržanje Zakona o davku na nepremičnine – 6‑7/26/sp
DURS – seznam invalidnih oseb – 6‑7/27/mo
Nemožnost uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v primeru ničnosti
pogodbe zaradi dela na črno (Judita Dolžan) – 6‑7/33‑34/sp
Davek na dediščine in darila (Gregor Dugar) – 6‑7/38‑39/prik
Novosti na področju davka na nepremičnine (Andrej Grah
Whatmough) – 8/13–15/č
Podatki o nepremičninah Irena Vovk) – 8/32/por
Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni
ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014 – 9/–III/erar
Enotna obdavčitev (Irena Vovk) – 9/32/por
Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic
(Maruša Pozvek) – 10/9‑10/č
Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni
dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?
(Mateja Kosirnik) – 11/8‑9/č
Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemnikih po
mandatni pogodbi – 11/I/erar
Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji
prihodnosti? (Andrej Grah Whatmough) – 13/6–8/č
Slovenija – oaza davčnih utajevalcev? (Nina Židanik) – 13/11–13/č
Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin –
13/20/sp
In flagranti: Nepremičninski davek (Hinko Jenull) – 13/33/č
Predlaganje obrazcev REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo – 15/I‑II/erar

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin
na odmero dinamičnih premoženjskih davkov (Jernej Podlipnik)
– 18/15‑16/č
Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo
(Dominik Kuzma) – 22/II–VIII/pril
Še o (nenehnem) noveliranju ZIZ in cenitvah nepremičnin
(Franci Gerbec) – 28/11–13/odm
Mednarodna izmenjava informacij v davčnih zadevah (Jure Mercina)
– 28/II–VI/pril
Vzpostavitev Finančne uprave RS in horizontalni monitoring
(Andrej Grah Whatmough) – 29‑30/13–15/č
Plačnik davka in posredništvo (Jernej Podlipnik) – 31‑32/11‑12/odm
Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih
vrstah zavarovanj – 33/III‑IV/erar
Zastaranje pravice do odmere stroškov kazenskega postopka –
izvršitev odločbe o stroških – 38/21–24/sp
Boj proti mednarodnim davčnim utajam mednarodnih podjetij
zaostren (Dominik Kuzma) – 39/12–14/č
Izvršba na plačo po noveli ZIZ‑J (Dida Volk) – 40‑41/11–14/č
Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v
tujini in spremembe ZDavP‑2 (Andrej Grah Whatmough) –
40‑41/15‑16/č
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije (Marko Mehle) – 40‑41/II–VII/pril
Obdavčitev nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju
(Irena Vovk) – 42‑43/23/por
Predlaganje popravkov in umik predloženih REK obrazcev –
42‑43/I‑II/erar
Sklepne ugotovitve, predlogi in priporočila 5. sekcije – Obdavčitev
nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju –
44/17‑18/por
Dileme parcialnega urejanja davčne problematike obdavčitve
štipendij (Dominik Kuzma) – 45/6–8/č
Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih
stroškov v zvezi z delom – 45/II/erar
Sporno izogibanje davkom v sodobnem globaliziranem svetu
(Andrej Grah Whatmough) – 47/11‑12/č
Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji – 47/II–IV/erar
Začetek veljavnosti protokola k mednarodni pogodbi med Republiko
Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju
dvojnega obdavčevanja – 47/IV/erar
Spletni smerokaz: Finančna uprava RS (Irena Vovk) – 47/34/prik
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med
Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati o
izogibanju dvojnega obdavčevanja – 49‑50/IV/erar

dedno pravo
Davek na dediščine in darila (Gregor Dugar) – 6‑7/38‑39/prik
Številna vprašanja ob skupnem okviru evropskega dednega prava
(Mitja Pukšič) – 8/29/por
Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo –
nič novega ali leži kaj pod površino? (Tjaša Ivanc) –
9/II–VIII/pril
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju (Alenka Ratnik) –
10/26/prik
Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni
dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?
(Mateja Kosirnik) – 11/8‑9/č
Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin
na odmero dinamičnih premoženjskih davkov (Jernej Podlipnik)
– 18/15‑16/č
Obstoj oporoke – dokazovanje z indici – 22/21‑22/sp
Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred
izzivi prihodnosti (Nana Weber) – 24‑25/34‑35/prik
Vračunavanje stroškov za preživljanje v nujni dedni delež
(Nana Weber) – 27/20/vo
Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti
zavezanca – 27/III/erar
Pogodba o preužitku – učinki odstopne izjave preživljanke –
28/21–23/sp
Pisna odpoved vsem obveznostim do staršev (Tadeja Krajnc) –
45/18/vo

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
glej delovno pravo

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve
za obravnavanje tajnih podatkov (Martina Šetinc Tekavc) –
1/8–10/č

D
Več zavezujočih kolektivnih pogodb in jubilejna nagrada
(Nana Weber) – 1/17‑18/vo
Temperatura na delovnem mestu (Nana Weber) – 1/18/vo
Opozorilo na izpolnjevanje obveznosti – 1/II‑III/pod
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh‑2M – 2/I–III/erar
Dvojno obdavčeni obmejni delavci (Jasmina A. Tabaković) –
3/10‑11/č
Plačana odsotnost zaradi smrti zakonca (Nana Weber) – 3/21/vo
Jubilejna nagrada (Nana Weber) – 3/21/vo
Območne obrtno‑podjetniške zbornice bodo iz sredstev
stanovanjskih ustanov kovale dobiček (Primož Feguš) –
4/6–8/č
So delovni migranti res obdavčeni bolj kot drugi? (Jernej Podlipnik)
– 4/10‑11/odm
Nadomestilo za neizrabljeni letni dopust (Nana Weber) –
4/19‑20/vo
Neposredna uporaba določb prava EU v sporih med posamezniki
(Saša Sever) – 4/27‑28/sp
Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij (Martina Šetinc
Tekavc) – 4/30‑31/prik
Towards the Single Employment Contract – Comparative Reflections
(Irena Vovk) – 4/30/prik
Obračun in povračilo nadomestila plače (Nana Weber) –
5/19‑20/vo
Nova pogodba za krajši delovni čas (Nana Weber) – 5/20‑21/vo
Prva pomoč na delovnem mestu (Nana Weber) – 6‑7/24‑25/vo
Nezmožnost prihoda na delo (Nana Weber) – 6‑7/25/vo
Nekakovostno in nestrokovno delo (Nana Weber) – 6‑7/25/vo
Prenosljivost terjatev iz delovnega razmerja – odškodnina za
premoženjsko škodo – 6‑7/26‑27/sp
Retroaktivna veljavnost kolektivne pogodbe – poseg v pridobljene
pravice – 6‑7/27–30/sp
Tatvina na delovnem mestu (Nana Weber) – 8/18‑19/vo
Zaposlitev za določen čas in odpravnina (Nataša Belopavlovič) –
8 /19/vo
Srbija, Kosovo in nedelujoča sodišča (Svit Senković) – 8/25/sp
»Zasebno delo« zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem
zavodu (Januša Grumerec) – 9/9–11/č
Izpodbijanje izredne odpovedi delavca (Nana Weber) – 10/17/vo
Obveščanje neizbranih kandidatov (Nana Weber) – 10/17/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – večje število
delavcev – 10/18‑19/sp
Zasebno delo javnih zdravnikov da, vendar po jasnih pravilih in ne
na škodo javnega zavoda (Martin Toth) – 11/13–15/odm
Prenehanje delovnega razmerja kot disciplinski ukrep (Nana Weber)
– 11/16/vo
Letni dopust med čakanjem na delo (Nana Weber) – 11/16‑17/vo
Odmor za malico in skrajšan delovni čas (Martina Šetinc Tekavc) –
11/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov –
reorganizacija – 11/18‑19/sp
Popoldansko delo v trgovini (Nana Weber) – 12/19/vo
Obvezni akti delodajalca (Nana Weber) – 12/19‑20/vo
Vodnik po novem Zakonu o delovnih razmerjih (Martina Šetinc
Tekavc) – 12/30‑31/prik
Odstop dela plače (Nana Weber) – 13/18‑19/vo
Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu
v tujini – 13/I‑II/erar
Napoteni delavci (Irena Vovk) – 13/32/por
Socialno podjetništvo – priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno
okolje (Karmen Rodman in Andreja Kokalj) – 14/11‑12/č
Izredna odpoved delavca zaradi neizplačevanja plače (Nana Weber)
– 14/18/vo
Disciplinski postopek (Nana Weber) – 14/19/vo
Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del (Nana Weber) –
15/16‑17/vo
Nestrinjanje delavca z napotitvijo v tujino (Nana Weber) – 15/17/vo
Ogroženost pravic delavcev mora biti izkazana – 15/17/sp
Predlaganje obrazcev REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo – 15/I‑II/erar
Vročanje po ZDR‑1 (Miha Šercer) – 16‑17/6–8/č
Dopust zaradi selitve (Nana Weber) – 16‑17/24/vo
Pripravništvo (Nana Weber) – 16‑17/24‑25/vo
Suspenz pogodbe o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/25/vo
O najboljših zaposlovalcih – tudi v krizi (Maja Makovec Brenčič) –
16‑17/42/č
Delo na domu (Nana Weber) – 18/19‑20/vo
Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka – 18/III‑IV/erar
Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov – 18/IV/erar
Veljavnost kolektivne pogodbe samo za člane sindikata –
18/23/mo
Sistem vrednotnic (Irena Vovk) – 18/32/por
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Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček?
(Andrejka Grlić) – 19/3/uv
Obveznost plačila v primeru neupravičene odsotnosti (Nana Weber)
– 19/19/vo
Vnovič o izvršbi na plačo (Dida Volk) – 20/11‑12/č
Delo otrok (Nana Weber) – 20/16‑17/vo
Nezakonito zaposlovanje varnostnikov za določen čas – 20/18/mo
The Global Workplace: International and Comparative Employment
Law – Cases and Materials (Irena Vovk) – 20/30/prik
Dvajset let delovnih in socialnih sodišč (Biserka Kogej Dmitrovič) –
21/3/uv
Odsotnost z dela zaradi praznikov (Nana Weber) – 21/17/vo
Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(Sodelavka PP) – 21/17‑18/vo
Zares čezmerna obremenitev delodajalcev (Vesna Fašink) –
22/14–16/č
Še o pravici do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 22/17/odm
Javna dela – regres in letni dopust (Nana Weber) – 22/18‑19/vo
Odmera sorazmernega dela dopusta (Nataša Belopavlovič) –
22/19/vo
Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove
– 22/III‑IV/erar
Vsak dohodek šteje – tudi pri obračunu plačanega dopusta
(Zoran Skubic) – 22/23‑24/sp
Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje
(Nana Weber) – 22/28‑29/por
Odmor za dojenje in nadomestilo plače (Nana Weber) – 23/18/vo
Zaposlitev za določen čas (Nataša Belopavlovič) – 23/18‑19/vo
Z novim Zakonom o inšpekciji dela do večje učinkovitosti
(Nataša Belopavlovič) – 24‑25/15‑16/č
Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi (Jožef Kovač) –
24‑25/16‑17/č
Dodatni odmor za kadilce (Nana Weber) – 24‑25/20/vo
Obisk ginekologa med delovnim časom (Nana Weber) –
24‑25/21/vo
Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu –
24‑25/22/mo
Težave pri pridobitvi naziva zdravstveni svetnik – 24‑25/24/mo
Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih –
24‑25/II/erar
Davčna obravnava odpravnin – 24‑25/II–IV/erar
Delo ob vikendih in praznikih poleg rednega delovnega časa
(Nana Weber) – 26/ 17‑18/vo
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust
delavcu ostane tudi v primeru smrti (Janja Hojnik) –
26/22‑23/sp
Prekinitev delovnega razmerja zaradi rizične nosečnosti in status
delavke po pravu EU (Zoran Skubic) – 26/23‑24/sp
Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost (Barbara Kresal) –
27/3/uv
Odpoved pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev (Nana Weber)
– 28/19/vo
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega –
29‑30/I/erar
Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih
stroškov v zvezi z delom – 29‑30/I‑II/erar
Mentorski dodatek (Nataša Belopavlovič) – 31‑32/26/vo
Delo ob nedeljah v trgovini (Nana Weber) – 31‑32/26/vo
Pogodbena kazen v delovnem pravu (Janez Vrečer) –
31‑32/II–VIII/pril
Delavci pred upokojitvijo – nedopustna praksa upravnih organov
(Nana Weber9 – 33/15–17/č
Starejši delavci in delo v izmenah (Nana Weber) – 33/19/vo
Starejši delavci in delo v izmenah (Nana Weber) – 33/19/vo
Spletni smerokaz: Mladi iskalci zaposlitve (Irena Vovk) – 33/38/prik
Potni nalog in terenski dodatek (Nana Weber) – 34/22/vo
Posredovanje osebnih podatkov odpuščenih delavcev svetu
delavcev – 34/24/mo
Kaj se šteje pri izračunu odpravnine? (Miha Šercer) – 36/19/vo
Hranjenje podatkov v javnem zavodu – 36/21/mo
Kršitev pravic delavcu s priznano reintegracijo – 36/22/mo
(Ne)poznavanje pogodbe o pristopu k dolgu (Nataša Mulec) –
37/8‑9/č
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 37/20‑21/vo
Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi (Nana Weber) –
37/21/vo
Spletni smerokaz: Zdravje na delovnem mestu (Irena Vovk) –
37/38/prik
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo (Nana Weber)
– 38/19/vo
Poziv na delo po pravnomočni sodbi (Nana Weber) – 39/21/vo
Sprememba delodajalca – prenos dejavnosti – sporazum o
prevzemu delavcev – 39/22–24/sp
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Izvršba na plačo po noveli ZIZ‑J (Dida Volk) – 40‑41/11–14/č
Odpoved med poskusnim delom (Miha Šercer) – 40‑41/23/vo
Izbira ugodnejše pokojnine (Nana Weber) – 40‑41/23/vo
Spletni smerokaz: Obrazi prekernega dela (Irena Vovk) –
40‑41/46/prik
Odpravnina, nižja od zakonsko določene (Nana Weber) –
42‑43/24/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič)
– 42‑43/24/vo
Obračun potnih stroškov (Nana Weber) – 44/19/vo
Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev
(Bećir Kečanović) – 45/16‑17/č
Delovna praksa dijakinje brez slovenskega državljanstva
(Nataša Belopavlovič) – 45/19/vo
Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini –
45/I‑II/erar
Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih
stroškov v zvezi z delom – 45/II/erar
Ocenjevanje tveganj (Irena Vovk) – 45/32/por
Nagrajevanje inovacij iz delovnega razmerja (Nana Weber) –
46/20/vo
Prenehanje delovnega razmerja po bolniški odsotnosti (Miha Šercer)
– 46/20/vo
Podjemna pogodba – konkurenčna klavzula – smiselna uporaba
ZDR – 46/21‑22/sp
Vrnitev službenega telefona z dovoljeno zasebno uporabo –
46/22/mo
Še o nižji odpravnini, kot je zakonsko določena (Nana Weber) –
47/15/vo
Sprememba delodajalca – delni prenos dejavnosti – 47/17‑18/vo
Diskriminacija pri plačilu dodatka (Nana Weber) – 48/14/vo
Službeni telefon namesto dodatka (Nana Weber) – 48/14‑15/vo
Odpoklic delavskega direktorja v upravi družbe – 48/17/sp
Vključujoče delovno okolje prinaša koristi (Jasmina Beganović) –
48 /29/por
Nadzor nad delavcem (Nana Weber) – 49‑50/19‑20/vo
Solidarnostna pomoč zaradi poškodbe zunaj dela (Nana Weber) –
49‑50/20/vo
Starostna pokojnina – pokojninska osnova – 49‑50/22/sp

demografija
Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne (Kim Sotlar) –
11/22‑23/sp

demokracija
glej pravna država

Demokratična republika Kongo
Nova obsodba za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper
človečnost (Sabina Zgaga) – 11/21‑22/sp

demonstracije
glej javni shodi

denacionalizacija
Zmaga? (Svit Senkovič) – 29‑30/29‑30/sp

detektivska dejavnost
Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi (Jožef Kovač) –
24‑25/16‑17/č

diskriminacija
glej človekove pravice

Dnevi slovenskih pravnikov 2014
Priznanja in nagrade za leto 2014 – 40‑41/6–8/por
Ali zaupati izvedencem? (Irena Vovk) – 42‑43/18‑19/por
Finančno prestrukturiranje (Nikolina Krtinić) – 42‑43 /19‑20 /por
Moralno razumevanje prava (Irena Vovk) – 42‑43/20‑21/por
Izvedba finančnega prestrukturiranja (Nikolina Krtinić) –
42‑43/21‑22/por
Gospodarska družba kot subjekt v pravdnem postopku
(Nikolina Krtinić) – 42‑43/22‑23/por
Obdavčitev nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju
(Irena Vovk) – 42‑43/23/por
Lobiranje med zakonom in korupcijo (Irena Vovk) – 44/14/por
Korupcijsko pravo – gospodarske družbe (Zoran Skubic) –
44/15/por
Zaščita tujih investicij: interakcija med državno suverenostjo in
globalnimi gospodarskimi interesi (Irena Vovk) – 44/16/por
Sodniško odločanje na rezilu medijev (Zoran Skubic) –
44/16‑17/por
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Sklepne ugotovitve, predlogi in priporočila 5. sekcije – Obdavčitev
nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju –
44/17‑18/por

dobrodelnost
Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah (Finančna uprava
Republike Slovenije) – 35/18‑19/vo
Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o
prostovoljstvu – 42‑43/II/erar
Davčna obravnava nadomestila za uporabo lastnih sredstev
prostovoljca – 42‑43/III/erar
Spletni smerokaz: Vez‑je (Irena Vovk) – 45/38/prik

dohodnina
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh‑2M – 2/I–III/erar
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh‑2 in
ZDDPO‑2 – 2/III‑IV/erar
Dvojno obdavčeni obmejni delavci (Jasmina A. Tabaković) –
3/10‑11/č
So delovni migranti res obdavčeni bolj kot drugi? (Jernej Podlipnik)
– 4/10‑11/odm
Informativni izračun dohodnine za leto 2013 – uveljavljanje stroškov
v zvezi z delom v tujini – 4/I‑II/erar
Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega
statusa (Dominik Kuzma in Petra Istenič) – 5/6–9/č
Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov –
6‑7/IV/erar
Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne
osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov –
9/IV/erar
Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene družbenike in
kmete v letu 2014 – 11/I‑II/erar
Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ – 11/II‑III/erar
Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu
v tujini – 13/I‑II/erar
Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – posebnosti pri
ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov –
13/II‑III/erar
Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka – 18/21/sp
Ugotavljanje davčne osnove in določitev zavarovalne osnove –
znesek delne oprostitve plačila prispevkov – 18/II‑III/erar
Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine –
18/IV/erar
Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih
družb ni bilo v skladu z Ustavo (Joži Češnovar) – 19/9–11/č
Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju
mrežnega marketinga – 20/I–IV/erar
Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove
– 22/III‑IV/erar
Razlaga pojma »posvet z mednarodno udeležbo« po ZDoh‑2 –
22/IV/erar
Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90.
člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona
o dohodnini – 22/IV/erar
Odslej več dela za gospodinjske pomočnice? (Cvetka Horvat) –
23/13‑14/č
Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih –
24‑25/II/erar
Davčna obravnava odpravnin – 24‑25/II–IV/erar
Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, in pravne osebe (Andrej Grah Whatmough)
– 27/6–8/č
Poročiti se ali ne poročiti se – to je zdaj vprašanje (Aleš Žiher) –
27/15–17/č
Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih
komisij – 27/I/erar
Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in
študentom za obvezno prakso – 27/I–II/erar
Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi – 27/II‑III/erar
Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti
zavezanca – 27/III/erar
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega –
29‑30/I/erar
Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ
Slovenije za dokup pokojninske dobe – 33/I/erar
Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – novela
ZDoh‑2 – 37/I‑II/erar
Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega
odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK –
39/I‑II/erar
Izvajanje določbe 34. člena ZDoh‑2 – 39/III‑IV/erar

Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o
prostovoljstvu – 42‑43/II/erar
Davčna obravnava nadomestila za uporabo lastnih sredstev
prostovoljca – 42‑43/III/erar
Poklicna pokojnina – davčne obveznost – 42‑43/III‑IV/erar
Dileme parcialnega urejanja davčne problematike obdavčitve
štipendij (Dominik Kuzma) – 45/6–8/č
Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini –
45/I‑II/erar
Starostna pokojnina – pokojninska osnova – 49‑50/22/sp
Nosilec dejavnosti za davčne namene in izdajanje računov –
49‑50/II‑III/erar

dokazno pravo
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v slovenskem
pravu: drugi del (Primož Gorkič) – 5/II–VIII/pril
Dokaz prepričanja ni tudi dokaz o obstoju dejstev (Klavdija Štarkel)
– 6‑7/32/sp
Nekaj argumentov proti utilitaristični doktrini izločanja dokazov
(Miha Šošić) – 8/15‑16/odm
Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic
(Maruša Pozvek) – 10/9‑10/č
Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku
(Mitja Pukšič) – 12/27/por
Dokazna vrednost fotokopije listin – 18/22/sp
Obnova postopka – 18/22‑24/sp
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj (Klavdija Štarkel) – 21/20‑21/sp
Obstoj oporoke – dokazovanje z indici – 22/21‑22/sp
Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z
nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi – Solange Reloaded
(Anže Erbežnik) – 27/II–VII
»Nedosegljiv dokaz« v kaznovalnem postopku (Jaka Pengov) –
31‑32/16‑17/č
Dokazno breme po četrtem odstavku 120. člena ZIL‑1 –
34/22–24sp
Kavelj 22: (ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila
(Aleš Žiher) – 36/6–8/č
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (Marko Stupica) –
39/18‑19/č

doktorati
Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev (Nana Weber)
– 1/28/prik
Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu (Matjaž Tratnik) –
12/29/prik
Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka (Luka Tičar) –
21/28‑29/prik
Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah
(Iztok Rakar) – 31‑32/37‑38/prik
Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč
(Natali Gak) – 33/29/prik
Enako obravnavanje samo po sebi ni pot do pravičnosti
(Iztok Štefanec) – 45/29‑30/prik

doping
glej šport

dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

droge
Mešanica aromatičnih zelišč z dodanimi sintetičnimi kanabinoidi ni
zdravilo (Kim Sotlar) – 29‑30/33‑34/sp
Pošteno sojenje in izzivanje kriminalne dejavnosti (Klavdija Štarkel)
– 45/26/sp

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor in
Zveza društev pravnikov Slovenije
Ali sme občina posredovati društvu osebne podatke starejših
občanov? – 14/22/mo
Društvo, evropska sredstva – 18/II/erar
Za drugačen pristop k pravu (Nana Weber) – 18/28‑29/por
Pota Ustavnega sodišča (Nika Skvarča) – 21/26/por
Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom (Petra Ferk) –
23/29/por
Politična vzdržnost (Irena Vovk) – 28/32/por
Nepoznavanje prava največja ovira pri širitvi slovenskih podjetij na
kitajski trg? (Maruša Pozvek) – 35/27‑28/por
ZDPS s (skoraj) novim vodstvom (Boštjan Koritnik) – 36/29/por
Položaj tožilcev pri nas v skladu s smernicami Sveta Evrope
(Mirjam Kline) – 42‑43/15/odm
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Pravniki in politiki – med načelnostjo in pragmatizmom
(Tilen Vesenjak) – 42‑43/37/por
Spletni smerokaz: Transparency International Slovenije (Irena Vovk)
– 48/38/prik

družinsko pravo
Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev (Nana Weber)
– 1/28/prik
Delitev premoženja nekdanjih zunajzakonskih partnerjev
(Sandra Pjanić) – 2/25/vo
Dolgotrajna rejništva niso v skladu z ZIRD (Iva Gajšek) –
3/16–18/č
Pridobivanje podatkov s strani staršev ali odvetnika o zaslužku
starejšega mladoletnika – 4/22/mo
Ali je skrbnik za poseben primer ustrezen institut? (Mojca Cerovič
Ostrc) – 5/15‑16/č
Narava, Ustava in nekatera preživninska vprašanja (Tomaž Pavčnik)
– 10/10–12/č
Nekateri vidiki izvrševanja pravice do zdravljenja neplodnosti z
biomedicinsko pomočjo (Katarina Rajgelj) – 10/15‑16/č
Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice
(Klavdija Štarkel) – 11/20‑21/sp
Poklic kot hobi (Nana Weber) – 13/29/por
Nedopustnost izvršbe – delitev skupnega premoženja – 15/18/sp
Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora
o nadomestnem materinstvu (Zoran Skubic) – 15/20‑21/sp
Izločitev sodnika – odklonilni razlog – 16‑17/30‑31/sp
Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov
(Aleš Velkaverh) – 18/25/ sp
Zloraba bančnega računa otroka – 23/23/mo
Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred
izzivi prihodnosti (Nana Weber) – 24‑25/34‑35/prik
Family, Religion and Law – Cultural Encounters in Europe
(Irena Vovk) – 24‑25/34/prik
Ali ima polnoletna in razsodna samska ženska pravico do izbire?
(Katarina Rajgelj) – 26/14–16/č
Poročiti se ali ne poročiti se – to je zdaj vprašanje (Aleš Žiher) –
27/15–17/č
Same‑Sex Marriage and Children: A Tale of History, Social Science,
and Law (Irena Vovk) – 28/30/prik
Posvojitev partnerjevega otroka (Nana Weber) – 29‑30/17‑18/č
Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja
drugih oseb po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja Klug) –
31‑32/8–10/č
Vloga kolizijskega zastopnika pri ugotavljanju očetovstva
(Jasna Hojnik) – 31‑32/12‑13/č
Tomaž Pavčnik Z obrobja postave: Življenjskost prava – 33/33/č
Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni
(Matic Kumer) – 35/23/sp
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP‑1) z
uvodnimi pojasnili (Nana Weber) – 36/30‑31/prik
Posvojitelja sta upravičeno pričakovala neomejeno roditeljsko
pravico kljub drugačnemu dogovoru z biološko materjo
(Matic Kumer) – 37/24‑25/sp
Po nadomestno materinstvo v tujino (Aleš Velkaverh) – 38/28/sp
Partnerska skupnost (Irena Vovk) – 42‑43/40/por
Pisna odpoved vsem obveznostim do staršev (Tadeja Krajnc) –
45/18/vo
Družinsko pravo (Gregor Dugar) – 47/26‑27/prik
Vloga centra za socialno delo pri urejanju stikov (Nada Caharijaz
Ferme) – 48/12–14/č
Ali konvencija živi? (Vlasta Nussdorfer) – 49‑50/3/uv
  

država
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(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev
davčnega sodišča (Jernej Podlipnik) – 1/3/uv
Koncept varne tretje države – 1/19/sp
Širitev pristojnosti Varuha na zasebne subjekte? (Jernej Rovšek) –
3/3/uv
Z obrobja postave: Dezorientacija države (Tomaž Pavčnik) – 3/33/č
Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen (Miloš Senčur)
– 5/17‑18/č
Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v
državni lasti? (Rado Bohinc) – 6‑7/6–9/č
Prenova pravil o državnih pomočeh de minimis (Petra Ferk) –
6‑7/II–VII/pril
Osamosvajanje Slovenije (France Bučar) – 8/30‑31/prik
Kdo se boji informiranih državljanov? (Nataša Pirc Musar) –
11/3/uv
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č
Transparentnost v zameno za konkurenčnost (Igor Knez) –
13/8‑9/č

Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave
(Igor Vuksanović) – 18/II–VII/pril
Za drugačen pristop k pravu (Nana Weber) – 18/28‑29/por
Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe
(Milena Basta Trtnik) – 20/II–VI/pril
Mazohistična Slovenija (Jože Mencinger) – 22/34/č
Pomilostiti Janeza Janšo? (Janez Pogorelec) – 24‑25/3/uv
Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah članicah EU
(Andrej Grah Whatmough) – 24‑25/8–10/č
Majavi drugi steber (Sandi Kodrič) – 24‑25/38/č
Subsidiarna odgovornost države za obratovalne stroške najemnika
(Anita Dolinšek) – 27/20‑21/vo
Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi
državi članici (Zoran Skubic) – 27/26/sp
Mednarodna izmenjava informacij v davčnih zadevah (Jure Mercina)
– 28/II–VI/pril
Meje podelitve statusa rezidenta za daljši čas po pravu EU
(Zoran Skubic) – 29‑30/32/sp
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin (Breda Mulec) – 31‑32/22–23/č
Množičen izgon Gruzijcev (Igor Vuksanović) – 31‑32/31/sp
Čezmejno opravljanje odvetniškega poklica ni zloraba prava EU
(Zoran Skubic) – 31‑32/34‑35/sp
Gostinec proti lokalnim šerifom (Branko Erčulj) – 31‑32/35‑36/odm
Izvršna oblast nad izvršno oblastjo (Janja Hojnik) – 35/3/uv
Državne skrivalnice (Dina Bulog) – 35/15‑16/č
Naša državna suverenost je invalidna – notificirati je treba
nasledstvo ADP (Ivan Kristan) – 36/11–13/č
Ločitev družbe Telekom Slovenije – regulatorni vidik (Mark Pohar)
– 37/10–12/č
Upravljavci stvarnega premoženja – 37/21/sp
Vnovič o čezmejnem učinku EKČP (Igor Vuksanović) – 39/25/sp
Vnovična preučitev izvršljivega evropskega plačilnega naloga
(Neža Pogorelčnik) – 39/26/sp
Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje
vrednosti stvarnega premoženja države in občin (Domen Neffat
in Sašo Potočnik) – 42‑43/13‑14/č
Z ideologijo proti pravosodju in pravu (Andrej Ferlinc) – 44/3/uv
Slovenija v EU – deset let pozneje (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Sporno izogibanje davkom v sodobnem globaliziranem svetu
(Andrej Grah Whatmough) – 47/11‑12/č

državljanstvo
Koliko stane evropsko državljanstvo? Od Malte do Lampeduse
(Verica Trstenjak) – 6‑7/3/uv
Dopustnost obveznega odvzema prstnih odtisov za biometrični potni
list (Judita Dolžan) – 6‑7/35‑36/sp
Tudi po desetih letih slovenskega sodelovanja na notranjem trgu
EU ovire ostajajo (Janja Hojnik) – 18/9–11/č
Meje podelitve statusa rezidenta za daljši čas po pravu EU
(Zoran Skubic) – 29‑30/32/sp
Socializing Europe – Solidifying EU Citizenship (Irena Vovk) –
35/30/prik
Je veljaven vizum v neveljavnem potnem listu (kljub vsemu)
veljaven? (Zoran Skubic) – 40‑41/32‑33/sp
Ekonomsko neaktivnim državljanom EU se lahko odreče socialna
pomoč (Zoran Skubic) – 46/25‑26/sp
Zavrnitev dovoljenja za stalno prebivanje krši pravico do
družinskega življenja (Sandra Bitenc) – 46/26‑27/sp
Spletni smerokaz: Peticije (Irena Vovk) – 46/38/prik

Državno pravobralilstvo Republike Slovenije
(Ne)odzivanje Državnega pravobranilstva RS – 2/27/mo

Državna revizijska komisija
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (Maja Prebil in Maja Potočnik) –
1/14–16/č
Kaj je mogoče šteti kot računsko napako v postopkih oddaje
javnega naročila? (Maja Prebil) – 13/II–VIII/pril
Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi (Milena Basta
Trtnik) – 21/30‑31/prik
ZJN‑2 in ZJNVETPS z novelama ZJN‑2E in ZJNVETPS‑E
(Maja Potočnik) – 22/30‑31/prik
Bo zahtevi po vpisu inženirja v imenik pristojne zbornice ob oddaji
ponudbe sledila finančna sankcija? (Milena Basta Trtnik) –
35/II–VII/pril

Državna volilna komisija Republike Slovenije
Spletni smerokaz: Državna volilna komisija (Irena Vovk) –
16‑17/46/prik
Je tri dni pred nedeljo četrtek ali sreda? (Gregor Sankovič) –
36/14‑15/č
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pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci
Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen (Miloš Senčur)
– 5/17‑18/č
Prehitri slovenski zakonodajalec (Albin Igličar) – 12/14‑15/č
Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI
(Luigi Varanelli) – 18/3/uv
Predčasne volitve (Irena Vovk) – 22/32/por
Tudi počitniške volitve so ustavno dopustne (Matija Žgur) –
23/6‑7/č
(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (Irena Bačlija in Matjaž
Francelj) – 24‑25/18‑19/č
»Navidezni« kandidati – zgolj teorija ali tudi praksa (Tadej Dubrovnik
in Saša Zagorc) – 29‑30/15‑16/č
Prezgodnje stališče o avtentični razlagi v obrazložitvi sklepa
Vrhovnega sodišča (Albin Igličar) – 37/17–19/č
Neodvisnost pravnikov v narekovajih in brez njih (Matevž Krivic) –
40‑41/21‑22/odm
Uresničevanje načel Resolucije o normativni dejavnosti (po petih
letih) (Albin Igličar) – 45/II–VI/pril
Prenehanje mandata poslanca – 46/21/sp

E
ekonomija
glej tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
in privatizacija
Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij
– 1/I‑II/pod
Fairness in Law and Economics (Irena Vovk) – 1 / 30 / prik
Tri »nacionalizacije« in njihova koristnost (Jože Mencinger) – 1/34/č
The Eurozone Crisis – A Constitutional Analysis (Irena Vovk) –
2/30/prik
Leto, ko bo Ljubljanska borza oživela (Matej Tomažin) – 2/34/č
Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja (Sandi Kodrič)
– 3/34/č
Kaj pa narodnogospodarska škoda, ki jo povzroča KPK?
(Jože Mencinger) – 4/34/č
Izgubljeni kompas korporativnega upravljanja (Matej Tomažin) –
5/34/č
Spletni smerokaz: Državne pomoči (Irena Vovk) – 6‑7/46/prik
Znanje – inovacije – razvoj: kako razviti slovenski model preboja?
Maja Makovec Brenčič) – 8/34/č
Proti sistemskemu nasprotju interesov (Igor Vuksanović) – 9/3/uv
»Uroš Čufer nas je zadolžil bolj kot Franc Križanič«
(Jože Mencinger) – 9/34/č
Evropska bančna unija – preokorna, prerevna in preveč navidezna?
(Janja Hojnik) – 10/3/uv
Legal Challenges in the Global Financial Crisis: Bail‑outs, the Euro
and Regulation (Irena Vovk) – 10/26/prik
Pomlad in borza (Matej Tomažin) – 10/30/č
Rešitelj: izvoz in MSP (Maja Makovec Brenčič) – 12/34/č
Upoštevanje finančnih storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV‑1,
opravljenih v drugih državah članicah, v izračunu odbitnega
deleža – 13/III‑IV/erar
Olli Rehn (Jože Mencinger) – 13/34/č
Prvi konkretni koraki (Matej Tomažin) – 14/34/č
Trajnostna družba – kaj bi lahko prinesla slovenskim podjetjem?
(Žiga Rejc) – 16‑17/20‑21/č
O najboljših zaposlovalcih – tudi v krizi (Maja Makovec Brenčič) –
16‑17/42/č
»Vampi s Tržaške« in pravni red (Jože Mencinger) – 18/34/č
Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček?
(Andrejka Grlić) – 19/3/uv
En korak naprej, tri nazaj … (Matej Tomažin) – 19/34/č
Politika, pravo, ekonomija in kriminal (Aleš Završnik) –
20/30‑31/prik
Nazaj k izvirnemu bančništvu (Sandi Kodrič) – 20/34/č
Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka (Luka Tičar) –
21 /28‑29/prik
O slovenskem porabniku in potrošnji (Maja Makovec Brenčič) –
21/34/č
Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje (Barbara Gabrovec)
– 22/10‑11/č
Obveznostno pravo (Janez Tekavc) – 22/30/prik
Mazohistična Slovenija (Jože Mencinger) – 22/34/č
Odslej več dela za gospodinjske pomočnice? (Cvetka Horvat) –
23/13‑14/č
Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom (Petra Ferk) –
23/29/por
Privatizacija bo (Matej Tomažin) – 23/34/č

Corruption – Economic Analysis and International Law (Irena Vovk)
– 26/30/prik
Piketty in neenakost sedanjosti in prihodnosti (Maja Makovec
Brenčič) – 26/34/č
Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, in pravne osebe (Andrej Grah Whatmough)
– 27/6–8/č
Lažja čezmejna izterjava dolgov (Katja Čoh Kragolnik) – 27/9–11/č
Poniglavost in oholost (Jože Mencinger) – 27/34/č
Nova vlada, nova negotovost? (Matej Tomažin) – 28/34/č
Spletni smerokaz: e –VEM (Irena Vovk) – 28/38/prik
Razumevanje regulatorne ujetosti (Peter Skok) – 29‑30/19‑20/č
Kam usmeriti slovensko (izvozno) gospodarstvo? (Maja Makovec
Brenčič) – 31‑32/42/č
»Več« Evrope ali »manj« Evrope? (Jože Mencinger) – 33/34/č
Usklajevanje term sheeta v postopku pridobivanja investicije
(Marko Ketler) – 34/14–16/č
Re ero: Je pravo znanost? (Janja Hojnik) – 34/33/č
Nepoznavanje prava največja ovira pri širitvi slovenskih podjetij na
kitajski trg? (Maruša Pozvek) – 35/27‑28/por
Imate raje javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo? (Sandi Kodrič) –
35/34/č
Pametno specializirani – pametno povezani (Maja Makovec Brenčič)
– 36/34/č
Ekonomika gospodarskih sankcij (Jože Mencinger) – 37/34/č
Banke, finančna kriza in razprava o primernejši regulativi
(Mitja Stefancic) – 38/17‑18/č
Uživajmo v jeseni (Matej Tomažin) – 38/34/č
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije (Marko Mehle) – 40‑41/II–VII/pril
Razvojne politike – čim prej! (Maja Makovec Brenčič) – 40‑41/42/č
Ekonomika, morala in strukturne reforme – (Jože Mencinger)
42‑43/42/č
Pravne posledice meničnega poroštva (Polona Kukovec) –
44/12‑13/č
Zaščita tujih investicij: interakcija med državno suverenostjo in
globalnimi gospodarskimi interesi (Irena Vovk) – 44/16/por
Kje se je izgubil zlati lesk? (Matej Tomažin) – 44/34/č
Arbitraža med družbami iz nekdanje Jugoslavije
(Jasmina Beganović) – 45/28/por
Iskanje premoženja (Miodrag Đorđević) – 46/11–13/č
O tujih neposrednih investicijah tako in drugače (Maja Makovec
Brenčič) – 46/34/č
Slovenija v EU – deset let pozneje (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Čezatlantsko gospodarsko partnerstvo – grožnja ali priložnost?
(Andrej Friedl) – 47/8–10/č
Brezposelni pravniki in Junckerjev čudež (Jože Mencinger) –
47/30/č
Vključujoče delovno okolje prinaša koristi (Jasmina Beganović) –
48/29/por
Ni zanemarljivo, skozi kakšna očala gledamo (Matej Tomažin) –
48/34/č
Ujetost mednarodne finančne regulative (Peter Skok) –
49‑50/II–VIII/pril
Alternativna življenjska valuta (Sandi Kodrič) – 49‑50/42/č

elektronsko poslovanje
glej informatika

energetika
Energetska izkaznica (Janez Tekavc) – 2/8‑9/č
Čezmejni vplivi zelene energije (Zoran Skubic) – 34/25/sp
Enostransko povišanje cen univerzalnih storitev po pravu EU ni
dovoljeno (Zoran Skubic) – 42‑43/31‑32/sp
Renewable Energy Law In The EU – Legal Perspectives on
Bottom‑up Approaches (Irena Vovk) – 48/30/prik

Estonija
Solze v zaporu (Svit Senković) – 12/24/sp

etika in morala
Pogodbena odškodninska odgovornost odvetnika – seznanitev in
posvet s stranko v zvezi z (ne)nameravanimi procesnimi dejanji
– vložitev tožbe – 5/21–23/sp
Spoštovanje sodniške etike – aksiom ali zgolj neobvezujoče načelo?
(Maja Ravbar ‑ Nusdorfer) – 8/11‑12/č
Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih
(Šime Ivanjko) – 13/3/uv
Ad hoc: Kaj je/ni etično (Vesna Bergant Rakočević) – 15/33/č
Krepitev integritete slovenskih sodnikov (Vita Habjan Barborič) –
18/16‑17/č
Z obrobja postave: Ali je do ustave mogoče biti čustven?
(Tomaž Pavčnik) – 20/33/č
Nazaj k izvirnemu bančništvu (Sandi Kodrič) – 20/34/č
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E
Vprašanje moralnega razumevanja prava (Marijan Pavčnik) –
21/6‑7/č
Nepristranskost sodnika (Cvetka Horvat) – 21/12‑13/č
Paradoksi: Snowden skozi Rawlsa (Aleš Završnik) – 21/33/č
Sodnik naj bo učitelj! (Marko Pavliha) – 33/3/uv
Je res vse tako slabo? (Janez Kranjc) – 36/3/uv
Moralno razumevanje prava (Irena Vovk) – 42‑43/20‑21/por
Ekonomika, morala in strukturne reforme – (Jože Mencinger)
42‑43/42/č
Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe
(Matic Kumer) – 44/22‑23/sp
(A)moralnost pravnikov (Irena Vovk ) – 47/23‑24/por
Vključujoče delovno okolje prinaša koristi (Jasmina Beganović) –
48/29/por
Dvanajst pred dvanajsto (Albin Igličar) – 49‑50/38‑39/prik

evro
Legal Challenges in the Global Financial Crisis: Bail‑outs, the Euro
and Regulation (Irena Vovk) – 10/26/prik

Evropska centralna banka
Stebri bančne unije EU končno postavljeni (Sara Makovec in Peter
Merc) – 37/II–VIII/pril

Evropska komisija
Upanje za mlade (Nana Weber) – 5/32/por
Prenova pravil o državnih pomočeh de minimis (Petra Ferk) –
6‑7/II–VII/pril
Spletni smerokaz: Državne pomoči (Irena Vovk) – 6‑7/46/prik
Slovenski bančni sistem občutil trdo naravo mehkega prava EU
(Peter Merc in Marko Stoilovski) – 8/6–8/č
Predlog uredbe o dostopu na trg javnih naročil EU – zgrešen
eksperiment (Andrej Friedl) – 9/6–8/č
Obvladovanje korupcije v EU (Bećir Kečanović) – 9/12‑13/č
Olli Rehn (Jože Mencinger) – 13/34/č
Spletni smerokaz: EU piflar (Irena Vovk) – 15/38/prik
Spletni smerokaz: EU Aid Explorer (Irena Vovk) – 19/38/prik
Spletni smerokaz: Delo Evropske komisije (Irena Vovk) – 20/38/prik
Izbiranje evropskih voditeljev (Matej Accetto) – 23/3/uv
Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU (Nina Pekolj)
– 26 /11–13/č
Poniglavost in oholost (Jože Mencinger) – 27/34/č
Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih
sistemov (Lea Vatovec) – 33/20‑21/sp
Izvršna oblast nad izvršno oblastjo (Janja Hojnik) – 35/3/uv
Novi evropski komisarji (Irena Vovk) – 36/32/por
Pametno specializirani – pametno povezani (Maja Makovec Brenčič)
– 36/34/č
Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov (Rajko Pirnat)
– 38/8‑9/č
Spletni smerokaz: Odpornost na nesreče (Irena Vovk) – 38/38/prik
Prometu in komisarki na pot (Patrick Vlačič) – 42‑43/3/uv

Evropski parlament
Spletni smerokaz: Evropski parlament (Irena Vovk) – 9/38/prik
Spletni smerokaz: EUvox 2014 (Irena Vovk) – 18/38/prik
In flagranti: Evroskeptično (Hinko Jenull) – 19/33/č
Evropske volitve 2014 (Irena Vovk) – 21/32/por
Izbiranje evropskih voditeljev (Matej Accetto) – 23/3/uv
Prav(ičn)o: Lobiranje in »lobiranje« (Ciril Ribičič) – 42‑43/41/č
Spletni smerokaz: Peticije (Irena Vovk) – 46/38/prik

Evropski pravni inštitut (ELI)
Evropski pravni inštitut (European Law Institute – ELI) (Maja Brkan)
– 16‑17/36/č

Evropsko sodišče za človekove pravice
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Vlaganje pritožb na ESČP po 1. januarju 2014 (Maja Smrkolj) –
1/10‑11/č
Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom (Nika Skvarča) – 1/23/sp
Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma
osumljenec (Jorg Sladič in Pavla Sladič Zemljak) – 2/6–8/č
Praktični vodnik (Irena Vovk) – 2/32/por
Kazenski postopek: legitimnost skozi preverljivost (Primož Gorkič) –
4/3/uv
Človekove pravice v zlati kletki mednarodnega prava (Špela Kunej)
– 4/23–25/sp
Postavljanje mej rumenemu tisku (Nika Skvarča) – 4/25/sp
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka
(Aleš Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Zanikanje genocida nad Armenci – svobodno izražanje?
(Andreja Tratnik) – 5/25/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Čigav si pa ti? (Špela Kunej) – 6‑7/30–32/sp
Dokaz prepričanja ni tudi dokaz o obstoju dejstev (Klavdija Štarkel)
– 6‑7/32/sp
Odgovornost države za spolne zlorabe v zasebnih šolah
(Klavdija Štarkel) – 8/24/sp
Srbija, Kosovo in nedelujoča sodišča (Svit Senković) – 8/25/sp
Nezakonitosti pri ocenjevanju potrebnosti trajanja odvzema prostosti
neprištevnemu morilcu (Andreja Tratnik) – 9/27‑28/sp
Vohunjenje z razlogom (Nika Skvarča) – 9/28/sp
Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države (Katarina Zidar
Al‑Mutairi) – 10/13‑14/č
Razveljavljeno kaznivo dejanje lahko vpliva na predčasni izbris
obsodbe iz kazenske evidence (Nika Skvarča) – 10/23‑24/sp
Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice
(Klavdija Štarkel) – 11/20‑21/sp
Zmaga za izbrisane (Irena Vovk) – 11/32/por
Solze v zaporu (Svit Senković) – 12/24/sp
Pol koraka naprej in korak vstran (Blaž Kovač) – 13/16‑17/č
ESČP vnovič o nemški ureditvi varnostnega zapora
(Marjana Garzarolli) – 13/24/sp
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih
(Neža Kogovšek Šalamon) – 14/23‑24/sp
Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji
pravice stranke (Aleš Velkaverh) – 14/24‑25/sp
Še o sodbi ESČP o odškodnini za izbrisane (Matevž Krivic) –
15/14‑15/odm
Pridržanje potnika v letališki sobi zaradi administrativne pomote
(Klavdija Štarkel) – 15/25‑26/sp
Ko v Strasbourgu ozelenijo breze (Nika Skvarča) – 15/26/sp
Srečko in njegova pravica – zadnjič (Nika Skvarča) –
16‑17/33‑34/sp
Tudi v avtobiografijah je treba paziti na zasebnost drugih
(Matej Cerar) – 16‑17/35/sp
Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave
(Igor Vuksanović) – 18/II–VII/pril
Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov
(Aleš Velkaverh) – 18/25/ sp
Prav(ičn)o: Napovedovanje sodb (Ciril Ribičič) – 18/33/č
»Ne volite hujskača« (Matej Cerar) – 19/24/sp
Domneva nedolžnosti v tujem kazenskem postopku (Klavdija Štarkel)
– 19/25/sp
Tekmovanje Rubikon 2014 (Toni Matoh) – 19/29/por
ESČP: pogajanja o priznanju krivde so sprejemljiva (Andreja Tratnik)
– 20/21‑22/sp
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj (Klavdija Štarkel) – 21/20‑21/sp
Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.) (Špela Kunej) –
22/24‑25/sp
ESČP 25 let po padcu berlinskega zidu (Kaja Godec) – 22/27/por
Zavrnitev zdravljenja z novo metodo (Andreja Tratnik) –
23/24‑25/sp
Ogrožanje vladavine prava prek kršitev posameznikovih pravic
(Matej Cerar) – 24‑25/30‑31/sp
Zgodbe iz Turške republike Severni Ciper: epilog (Špela Kunej) –
24‑25/31‑32/sp
Prilagodljivost brez pretiranega formalizma (Matic Kumer) –
24‑25/33/sp
Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom
(Aleš Velkaverh) – 26/21‑22/sp
Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih
je omogočala arbitrarnost (Matej Cerar) – 27/23‑24/sp
Obsodba Slovenije zaradi prezrte obvezne izločitve ustavne sodnice
(Aleš Velkaverh) – 27/25/sp
Prepoved pokrival, ki zakrivajo obraz, je dopustna (Andreja Tratnik)
– 28/23‑24/sp
Amnestija ne more veljati za vojna hudodelstva (Klavdija Štarkel) –
28/25‑26/sp
Ališić proti Sloveniji (Mirjam Škrk) – 29‑30/3/uv
Zmaga? (Svit Senkovič) – 29‑30/29‑30/sp
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
Množičen izgon Gruzijcev (Igor Vuksanović) – 31‑32/31/sp
Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni
ostanki (Matic Kumer) – 31‑32/32‑33/sp
Določnost in predvidljivost zakona pri odvzemu organov umrle
osebe (Klavdija Štarkel) – 31‑32/33/sp
Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah
(Iztok Rakar) – 31‑32/37‑38/prik
Guantánamo na evropskih tleh (Igor Vuksanović) – 33/22‑23/sp
Skrivnostni sin monaškega princa (Andreja Tratnik) – 33/24‑25/sp
S kaznovalnim nalogom nad zdravniško povzročitev smrti iz
malomarnosti (Nika Skvarča) – 33/25‑26/sp
  

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Vnovič o zaščiti novinarskih virov (Igor Vuksanović) – 34/26/sp
Državne skrivalnice (Dina Bulog) – 35/15‑16/č
Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni
(Matic Kumer) – 35/23/sp
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č
Za sodišča ni primerno, da bi narekovala medijem, kako morajo
poročati o zadevah (Špela Kunej) – 36/23‑24/sp
Kdaj izročitev osebe državi z dosmrtnim zaporom krši prepoved
nečlovečnega kaznovanja? (Igor Vuksanović) – 37/22‑23/sp
Posvojitelja sta upravičeno pričakovala neomejeno roditeljsko
pravico kljub drugačnemu dogovoru z biološko materjo
(Matic Kumer) – 37/24‑25/sp
Po nadomestno materinstvo v tujino (Aleš Velkaverh) – 38/28/sp
Vnovič o čezmejnem učinku EKČP (Igor Vuksanović) – 39/25/sp
Svoboda izražanja poslancev je lahko omejena le izjemoma
(Matic Kumer) – 40‑41/30‑31/sp
Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve
(Primož Gorkič) – 42‑43/II–VIII/pril
Neobrazložena odločba o pravnem sredstvu je lahko v nasprotju z
EKČP (Aleš Velkaverh) – 42‑43/28‑29/sp
Skladnost dosmrtnega zapora z EKČP (Matic Kumer) –
42‑43/29‑30/sp
Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe
(Matic Kumer) – 44/22‑23/sp
Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka (Kim Sotlar) –
44/23/sp
Pošteno sojenje in izzivanje kriminalne dejavnosti (Klavdija Štarkel)
– 45/26/sp
Žalostna usoda borca za pravico do golote (Igor Vuksanović) –
45/27/sp
Zavrnitev dovoljenja za stalno prebivanje krši pravico do
družinskega življenja (Sandra Bitenc) – 46/26‑27/sp
Ne)sorazmernost vpisa in shranjevanja podatkov oseb v policijskem
postopku (Marina Markežič) – 46/27‑28/sp
Zapiranje izvršilnih dolžnikov samo po sebi ni nedopustno
(Igor Vuksanović) – 47/19/sp
Bringing a case to the European Court of Human Rights: A
Practical Guide on Admissibility Criteria Council of Europe
(Irena Vovk) – 47/26/prik
Človekove osebnostne pravice (Boštjan M. Zupančič) – 48/3/uv
Odvzem prostosti ne izključuje možnosti udeležbe na pogrebu
(Matic Kumer) – 48/25‑26/sp
V imenu Atatürka (Lena Šutanovac) – 48/26/sp
Ali konvencija živi? (Vlasta Nussdorfer) – 49‑50/3/uv
Kršitev EKČP, če bodo azilanti vrnjeni v Italijo brez vnaprejšnjih
zagotovil (Igor Vuksanović) – 49‑50/27‑28/sp
Žaljivo in šokantno – vse to je svoboda izražanja (Lena Šutanovac)
– 49‑50/28/sp

Evropska unija
glej tudi Evropski parlament, Komisija Evropskih skupnosti,
Lizbonska pogodba, Schengen
Človekove pravice pred Sodiščem EU (Petra Ferk) – 1/27/por
Foundations of EU Food Law and Policy: Ten Years of the
European Food Safety Authority (Irena Vovk) – 1/30/prik
Dvojno obdavčeni obmejni delavci (Jasmina A. Tabaković) –
3/10‑11/č
EU Consumer Law and Human Rights (Irena Vovk) – 3/30/prik
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(Igor Knez in Andrej Friedl) – 4/II–VII/pril
Neposredna uporaba določb prava EU v sporih med posamezniki
(Saša Sever) – 4/27‑28/sp
Towards the Single Employment Contract – Comparative Reflections
(Irena Vovk) – 4/30/prik
Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega
statusa (Dominik Kuzma in Petra Istenič) – 5/6–9/č
Quo vadis, Evropa? (Andreas Voßkuhle) – 5/12–14/č
Spletni smerokaz: Evropski potrošniški center Slovenija (Irena Vovk)
– 5/38/prik
Koliko stane evropsko državljanstvo? Od Malte do Lampeduse
(Verica Trstenjak) – 6‑7/3/uv
Prenova pravil o državnih pomočeh de minimis (Petra Ferk) –
6‑7/II–VII/pril
The European Neighbourhood Policy and the Democratic Values of
the EU – A Legal Analysis (Irena Vovk) – 6‑7/38/prik
Slovenski bančni sistem občutil trdo naravo mehkega prava EU
(Peter Merc in Marko Stoilovski) – 8/6–8/č
Številna vprašanja ob skupnem okviru evropskega dednega prava
(Mitja Pukšič) – 8/29/por
Spletni smerokaz: Tvoja Evropa – tvoj glas (Irena Vovk) – 8/38/prik
Obvladovanje korupcije v EU (Bećir Kečanović) – 9/12‑13/č

E
Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo –
nič novega ali leži kaj pod površino? (Tjaša Ivanc) –
9/II–VIII/pril
Evropska bančna unija – preokorna, prerevna in preveč navidezna?
(Janja Hojnik) – 10/3/uv
Znaten upad števila novih zadev (Irena Vovk) – 11/28‑29/por
Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta
(Helena Rous) – 12/16‑17/č
Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku
(Mitja Pukšič) – 12/27/por
Čezmejna medicina (Mitja Pukšič) – 13/27‑28/por
Cambridge Yearbook of European Legal Studies (Irena Vovk) –
13/30/prik
European Police and Criminal Law Co‑operation (Irena Vovk) –
14/30 / prik
Spletni smerokaz: EUR‑Lex: dostop do zakonodaje EU (Irena Vovk)
– 14/38/prik
Sodobne pravne podlage za celostno upravljanje s Slovensko obalo:
ad communem utilitatem (Marko Pavliha) – 16‑17/12–14/č
Evropski pravni inštitut (European Law Institute – ELI) (Maja Brkan)
– 16‑17/36/č
Tudi po desetih letih slovenskega sodelovanja na notranjem trgu
EU ovire ostajajo (Janja Hojnik) – 18/9–11/č
Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo (Neža Šubic
in Helena Uršič) – 19/17‑18/č
Sanctions in EU Competition Law – Principles and Practice (Irena
Vovk) – 19/30/prik
In flagranti: Evroskeptično (Hinko Jenull) – 19/33/č
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb (Boštjan Ferk) –
20 /6–8/č
Dostop do SISBON za tuje bančne institucije – 20/20/mo
D. o. o. z enim družbenikom (Irena Vovk) – 20/32/por
Oviranje preiskave po ZPOmK‑1 (David Vogrinec) – 21/8–10/č
Študentje PF Univerze v Ljubljani zopet odlični na tekmovanjih iz
prava EU (Ana Vlahek in Neža Šubic) – 21/27‑28/por
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne
zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske
storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki
niso davčni zavezanci – 22/I‑II/erar
Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi (Denis Baghrizabehi)
– 22/27/por
Re ero: Izdelano v Evropi (Janja Hojnik) – 22/33/č
Spletni smerokaz: Oblak za Evropo (Irena Vovk) – 22/38/prik
Izbiranje evropskih voditeljev (Matej Accetto) – 23/3/uv
Vključenost splošnih pogojev v pogodbo z mednarodnim elementom
(Tina Grum) – 23/11‑12/č
Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom (Petra Ferk) –
23/29/por
Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah članicah EU
(Andrej Grah Whatmough) – 24‑25/8–10/č
(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (Irena Bačlija in Matjaž
Francelj) – 24‑25/18‑19/č
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč (Jaša Vrabec)
– 24‑25/II–XII/pril
Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih
pred nacionalnimi sodišči (Nika Hudej) – 26/28/por
Spletni smerokaz: Gremo v tujino (Irena Vovk) – 26/38/prik
Lažja čezmejna izterjava dolgov (Katja Čoh Kragolnik) – 27/9–11/č
Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z
nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi – Solange Reloaded
(Anže Erbežnik) – 27/II–VII/č
The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental
Right of the EU (Irena Vovk) – 27/30/prik
Re ero: Od de iure solidarnosti do de facto solidarnosti?
(Janja Hojnik) – 27/33/č
Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi
manjšinskih delničarjev (Jure Levovnik) – 29‑30/II–VIII/pril
Spletni smerokaz: Pomoč med potovanjem v tujini (Irena Vovk) –
29‑30/46/prik
Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk (Klemen Pohar)
– 31‑32/6‑7/č
Starostna pokojnina – prekrivanje obdobja prostovoljnega
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in obdobja
obveznega pokojninskega zavarovanja v drugi državi –
31‑32/28‑29/sp
Spletni smerokaz: Evropski register insolventnosti (Irena Vovk) –
31‑32/46/prik
Evropsko pravo z višin (Suzana Pecin) – 33/28/por
»Več« Evrope ali »manj« Evrope? (Jože Mencinger) – 33/34/č
The European Unfair Commercial Practices Directive – Impact,
Enforcement Strategies and National Legal Systems
(Irena Vovk) – 34/30/prik
Re ero: Je pravo znanost? (Janja Hojnik) – 34/33/č
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Nova vlada, nova priložnost (Matej Tomažin) – 34/34/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – kritična presoja zakonitosti
ravnanja sodišča in Policije (Tine Jurič) – 35/8–10/č
Socializing Europe – Solidifying EU Citizenship (Irena Vovk) –
35/30/prik
Stebri bančne unije EU končno postavljeni (Sara Makovec in Peter
Merc) – 37/II–VIII/pril
EU Copyright Law – A Commentary (Irena Vovk) – 37 / 30 / prik
Predvidene spremembe ZGD‑1 zaradi spremenjenih pravil
računovodenja (Silva Koritnik Rakela) – 38/10–12/č
Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost v letu
2015 (Andrej Grah Whatmough) – 38/15–17/č
Polity and Crisis – Reflections on the European Odyssey (Irena
Vovk) – 38/30/pril
Za poenostavitev javnega naročanja (Peter Černigoj) – 39/6–8/č
Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku
blaga v tristranskem poslu – 39/II/erar
Izvajanje določbe 34. člena ZDoh‑2 – 39/III‑IV/erar
A Transatlantic Community of Law – Legal Perspectives on the
Relationship between the EU and US Legal Orders
(Irena Vovk) – 39/30/prik
Re ero: Slovenija v slabi ligi? (Janja Hojnik) – 39/33/č
Priročnik o evropski zakonodaji o varstvu podatkov (Edita Turičnik)
– 42‑43/38‑39/prik
Vpliv evropske integracije na organiziranost (slovenskega)
zdravstvenega sistema – dileme (Januša Grumerec) –
44/II–VIII/pril
Smernice razvoja upravnega procesnega prava z evropskega
parketa (Polonca Kovač) – 45/8–10/č
Re ero: Trojanski konj s kratico TTIP (Janja Hojnik) – 46/33/č
Slovenija v EU – deset let pozneje (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Čezatlantsko gospodarsko partnerstvo – grožnja ali priložnost?
(Andrej Friedl) – 47/8–10/č
Sporno izogibanje davkom v sodobnem globaliziranem svetu
(Andrej Grah Whatmough) – 47/11‑12/č
Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja –
47/I‑II/erar
Ali se lahko soft law EU obravnava kot hard law EU (Jorg Sladič)
– 48/II–VII/pril
Public Services in EU Law (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik

F
fakulteta
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Bolonjska reforma ni prinesla nobene koristi (Ada Polajnar Pavčnik)
– 2/3/uv
IV. Tekmovanje iz pogajanj (Primož Novak) – 11/29/por
Poklic kot hobi (Nana Weber) – 13/29/por
Delno spreminjanje sistemske zakonodaje (Irena Vovk) – 15/29/por
Obupani študenti višje šole – 16‑17/27‑28/mo
Preverjanje pristnosti diplomskih nalog – 16‑17/31/mo
Zbornik znanstvenih razprav 2013 (Marjana Garzarolli) –
16‑17/38‑39/prik
Študentje PF Univerze v Ljubljani v mednarodnem pravu vnovič
med najboljšimi na svetu (Vasilka Sancin) – 18/29/por
Tekmovanje Rubikon 2014 (Toni Matoh) – 19/29/por
Študentje PF Univerze v Ljubljani zopet odlični na tekmovanjih iz
prava EU (Ana Vlahek in Neža Šubic) – 21/27‑28/por
Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi (Denis Baghrizabehi)
– 22/27/por
Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred
izzivi prihodnosti (Nana Weber) – 24‑25/34‑35/prik
Sodobni izzivi mednarodnega okoljskega prava (Adrijana Viler
Kovačič) – 29‑30/38‑39/prik
(Ne)poznavanje pogodbe o pristopu k dolgu (Nataša Mulec) –
37/8‑9/č
Za enovit petletni študij prava! (Miha Juhart) – 38/3/uv
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu (Žiga Rejc) –
44 /6‑7/č
Izbris prijave za vpis na fakulteto prispeval k spremembam –
45/21/mo
Predpraznični dnevnik (Marijan Pavčnik) – 48/27‑28/zap
Kakovost zraka v Sloveniji (Sara Bagari, Tadej Baloh, Nejc Bizjak,
Lea Devjak, Maja Petrovič, Polona Golija, Urška Rotar, Urša
Ušeničnik in Gaja Repe) – 49‑50/17–19/č
Predpraznični dnevnik (Marijan Pavčnik) – 49‑50/34‑35/zap
Ob šestdesetletnici Inštituta za kriminologijo (Ljubo Bavcon) –
49‑50/35‑36/č

filozofija
Metoda in resnica v kazenskem postopku (Rok Svetlič) –
22/12‑13/č
Enako obravnavanje samo po sebi ni pot do pravičnosti
(Iztok Štefanec) – 45/29‑30/prik

Finančna uprava Republike Slovenije
(združeni Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava
Republike Slovenije)
Vpogled DURS‑a v podatke o strankah – 1/20/mo
Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega
statusa (Dominik Kuzma in Petra Istenič) – 5/6–9/č
Nekatera odprta vprašanja sprememb davka od nenapovedanih
dohodkov (Jernej Podlipnik) – 6‑7/10‑11/č
Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni
ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014 – 9/–III/erar
Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah? (Adrijana Viler
Kovačič) – 27/17‑18/č
Mednarodna izmenjava informacij v davčnih zadevah (Jure Mercina)
– 28/II–VI/pril
Vzpostavitev Finančne uprave RS in horizontalni monitoring
(Andrej Grah Whatmough) – 29‑30/13–15/č
Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah (Finančna uprava
Republike Slovenije) – 35/18‑19/vo
Prirejanje tekmovanj v računalniških zabavnih programih –
35/III‑IV/erar
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku (Andrej Grah
Whatmough) – 42‑43/10–12/č
Spletni smerokaz: Finančna uprava RS (Irena Vovk) – 47/34/prik
Izvršitev odvzema premoženja po ZOPNI (Hinko Jenull) –
49‑50/8‑9/č

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Finska
Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom (Nika Skvarča) – 1/23/sp
Tudi v avtobiografijah je treba paziti na zasebnost drugih
(Matej Cerar) – 16‑17/35/sp
Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni
(Matic Kumer) – 35/23/sp

Francija
Prepoved pokrival, ki zakrivajo obraz, je dopustna (Andreja Tratnik)
– 28/23‑24/sp
Po nadomestno materinstvo v tujino (Aleš Velkaverh) – 38/28/sp
Ne)sorazmernost vpisa in shranjevanja podatkov oseb v policijskem
postopku (Marina Markežič) – 46/27‑28/sp

G
gasilci
Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce – 33/II‑III/erar

genocid
Zanikanje genocida nad Armenci – svobodno izražanje?
(Andreja Tratnik) – 5/25/sp
Državne skrivalnice (Dina Bulog) – 35/15‑16/č

Geodetska uprava Republike Slovenije
Podatki o nepremičninah Irena Vovk) – 8/32/por
Enotna obdavčitev (Irena Vovk) – 9/32/por
Ureditev meje zemljiške parcele po določbah ZEN (Božidar Demšar)
– 11/II–VIII/pril
Spletni smerokaz: Spletni vpogledovalnik – posredovanje sklepov na
GURS (Irena Vovk) – 12/38/prik
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3) (Marko Djinović in Peter
Rižnik) – 19/12–14/č
Še o (nenehnem) noveliranju ZIZ in cenitvah nepremičnin
(Franci Gerbec) – 28/11–13/odm

globe
Prekrškovni organ z odvzeto potno listino ni ravnal skladno z
določbami ZP‑1 – 8/21/mo
Vpliv osebnega stečaja kršitelja na njegovo odgovornost za
prekršek (Liljana Selinšek) – 28/6–8/č

Gospodarska zbornica Slovenije
Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih
arbitražnih pravilih (Daniela Mozetič in Neli Okretič) –
6‑7/21‑22/č

G–H
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Z novimi pravili do sodobne arbitraže (1) (Marko Djinović in Nejc
Lahne) – 16‑17/9–11/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (2) (Marko Djinović) –
18/12–14/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3) (Marko Djinović in Peter
Rižnik) – 19/12–14/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (4) (Nejc Lahne in Peter
Rižnik) – 20/13–15/č
Spletni smerokaz: Stalna arbitraža pri GZS (Irena Vovk) –
23 / 38 / prik
Spletni smerokaz: Zdravje na delovnem mestu (Irena Vovk) –
37/38/prik

gospodarsko pravo
glej tudi bančništvo, ekonomija, insolvenčno pravo, javna podjetja,
konkurenčno pravo, samostojni podjetnik in vrednostni papirji
Naknadna finančna pomoč pri pridobitvi novih delnic (Gregor
Drnovšek) – 1/12‑13/č
Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (Matjaž Jan, Miha Bratina in Uroš Ilić) – 1/II–VII/pril
Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev (Nana Weber)
– 1/28/prik
Zastopanje družbe pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
poslovodni osebi – 2/25‑26/sp
Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan‑1L (Tamara Kek)
– 3/6–8/č
Postopek preventivnega prestrukturiranja (Nina Plavšak) –
3/12–16/č
Subjektivne meje pravnomočnosti – obseg porokove obveznosti –
stečaj glavnega dolžnika – 4/21–23/sp
Stalna poslovna enota – zaprosilo za pojasnilo – 4/III‑IV/erar
Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave
v skladu z 263. členom ZGD‑1 (Dušan Jovanovič in Miha
Bratina) – 5/9–11/č
Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v
državni lasti? (Rado Bohinc) – 6‑7/6–9/č
Prevzemi – izključitev manjšinskih delničarjev – primerna odpravnina
– 9/20–23/sp
Spletni smerokaz: Pomurje – kjer vse raste (Irena Vovk) –
10/34/prik
Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala (Gregor
Drnovšek) – 12/6–8/č
Razlogi za zavrnitev dovoljenja za prenos delnic – delnice, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu – 12/21–24/sp
Transparentnost v zameno za konkurenčnost (Igor Knez) –
13/8‑9/č
Socialno podjetništvo – priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno
okolje (Karmen Rodman in Andreja Kokalj) – 14/11‑12/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (1) (Marko Djinović in Nejc
Lahne) – 16‑17/9–11/č
Trajnostna družba – kaj bi lahko prinesla slovenskim podjetjem?
(Žiga Rejc) – 16‑17/20‑21/č
Tudi po desetih letih slovenskega sodelovanja na notranjem trgu
EU ovire ostajajo (Janja Hojnik) – 18/9–11/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (2) (Marko Djinović) –
18/12–14/č
Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka – 18/21/sp
Koncerni (Gregor Drnovšek) – 18/30‑31/prik
Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih
družb ni bilo v skladu z Ustavo (Joži Češnovar) – 19/9–11/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3) (Marko Djinović in Peter
Rižnik) – 19/12–14/č
Razlogi za izključitev družbenika iz d. o. o. – 19/22‑23/sp
Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih
vsebin (Miha Trampuž) – 19/II–V/pril
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb (Boštjan Ferk) –
20/6–8/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (4) (Nejc Lahne in Peter
Rižnik) – 20/13–15/č
Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju
mrežnega marketinga – 20/I–IV/erar
Sankcioniranje, ki ne bo jemalo poguma (Nikolina Krtinić) –
20/28‑29/por
D. o. o. z enim družbenikom (Irena Vovk) – 20/32/por
Oviranje preiskave po ZPOmK‑1 (David Vogrinec) – 21/8–10/č
Razmerje med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in
stečajnim postopkom (Nina Plavšak) – 21/II–V/pril
Ponovno imenovanje člana uprave prej kot eno leto pred iztekom
mandatne dobe (Matjaž Jan in Miha Bratina) – 22/9‑10/č
Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje (Barbara Gabrovec)
– 22/10‑11/č
Spletni smerokaz: Stalna arbitraža pri GZS (Irena Vovk) –
23 / 38 / prik

Kdaj se mala družba šteje kot velika družba (Tatjana Božič) –
24‑25/21/vo
Novejši razvoj v nemškem gospodarskem kazenskem pravu
(Miha Šošić) – 28/29/por
Razumevanje regulatorne ujetosti (Peter Skok) – 29‑30/19‑20/č
Plačilo članu nadzornega sveta ob odsotnosti (Nana Weber) –
29‑30/21/vo
Zmanjšanje deleža pri bilančnem dobičku (Tatjana Božič) –
29‑30/21‑22/vo
Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi
manjšinskih delničarjev (Jure Levovnik) – 29‑30/II–VIII/pril
Usklajevanje term sheeta v postopku pridobivanja investicije
(Marko Ketler) – 34/14–16/č
Ločitev družbe Telekom Slovenije – regulatorni vidik (Mark Pohar)
– 37/10–12/č
Predvidene spremembe ZGD‑1 zaradi spremenjenih pravil
računovodenja (Silva Koritnik Rakela) – 38/10–12/č
Fotografija objekta – 38/23/mo
Pasti poslovanja s podružnico tuje zavarovalnice (Renata Jakopanec
Levart) – 39/9–11/č
Boj proti mednarodnim davčnim utajam mednarodnih podjetij
zaostren (Dominik Kuzma) – 39/12–14/č
Actio pro socio v slovenskem pravu (1.) (Sara Ahlin Doljak) –
39/14–16/č
Actio pro socio v slovenskem pravu (2.) (Sara Ahlin Doljak) –
40‑41/17–20/č
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije (Marko Mehle) – 40‑41/II–VII/pril
Gospodarska družba kot subjekt v pravdnem postopku
(Nikolina Krtinić) – 42‑43/22‑23/por
Ugotavljanje namena pri zlorabi položaja ali zaupanja
(Liljana Selinšek) – 44/9–11/č
Pravne posledice meničnega poroštva (Polona Kukovec) –
44/12‑13/č
Korupcijsko pravo – gospodarske družbe (Zoran Skubic) –
44/15/por
Zaščita tujih investicij: interakcija med državno suverenostjo in
globalnimi gospodarskimi interesi (Irena Vovk) – 44/16/por
Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne
enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo
– 45/II–IV/erar
Arbitraža med družbami iz nekdanje Jugoslavije
(Jasmina Beganović) – 45/28/por
Ocenjevanje tveganj (Irena Vovk) – 45/32/por
Kritje stroškov predlagateljevega pravnega pooblaščenca pri sodnem
preizkušanju primernosti denarne odpravnine
(Saša Prelič) – 46/6‑7/č
Upniška prisilna poravnava (Nina Plavšak) – 46/II–VIII/pril
Ukrepi prestrukturiranja velike ali srednje družbe v postopku prisilne
poravnave (Nina Plavšak) – 47/II–X/pril
Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja –
47/I‑II/erar
Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji – 47/II–IV/erar
Odpoklic delavskega direktorja v upravi družbe – 48/17/sp
Korporacijska kondikcija po izbrisu družbe iz registra
(Jerneja Prostor) – 49‑50/13–16/č
Imenovanje prokurista (Miha Šercer) – 49‑50/20‑21/vo
Ujetost mednarodne finančne regulative (Peter Skok) –
49‑50/II–VIII/pril

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (Maja Prebil in Maja Potočnik) –
1/14–16/č
Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z
vidika prava javnega naročanja (Maja Potočnik) – 23/II–VI/pril

Gruzija
ESČP: pogajanja o priznanju krivde so sprejemljiva (Andreja Tratnik)
– 20/21‑22/sp
Množičen izgon Gruzijcev (Igor Vuksanović) – 31‑32/31/sp

H
hipoteka
Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP‑F
(Nina Plavšak) – 2/10–13/č
Contemporary Housing Issues in a Globalized World (Irena Vovk) –
10/26/prik
Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos
hipoteke (Aleksander Vojičić) – 23/8–10/č
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Spremenjeni položaj hipotekarnih upnikov po noveli ZFPPIPP‑F in
vpliv teh sprememb na izvršilni postopek (Robert Smrekar) –
34/II–VI/pril
Zaščita potrošnikov v izvršilnem postopku (Igor Vuksanović) –
42‑43/30‑31/sp
Vpis hipoteke z zaznambo izvršljivosti v zemljiško knjigo –
identičnost identifikacijskih znakov – istovetnost nepremičnine
– 44/20‑21/sp

Hrvaška
Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo –
nič novega ali leži kaj pod površino? (Tjaša Ivanc) –
9/II–VIII/pril
Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice
(Klavdija Štarkel) – 11/20‑21/sp
Tudi po desetih letih slovenskega sodelovanja na notranjem trgu
EU ovire ostajajo (Janja Hojnik) – 18/9–11/č
Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo (Neža Šubic
in Helena Uršič) – 19/17‑18/č
Ne (damo) nogometa fašizmu (Vesna Bergant Rakočević) –
22/25‑26/sp
Prilagodljivost brez pretiranega formalizma (Matic Kumer) –
24‑25/33/sp
Amnestija ne more veljati za vojna hudodelstva (Klavdija Štarkel) –
28/25‑26/sp
Ališić proti Sloveniji (Mirjam Škrk) – 29‑30/3/uv
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni
ostanki (Matic Kumer) – 31‑32/32‑33/sp
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č

humanitarno pravo
Spletni smerokaz: EU Aid Explorer (Irena Vovk) – 19/38/prik
O nesrečah in izgonu tujcev (Matjaž Kačič) – 33/27‑28/por
Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč
(Natali Gak) – 33/29/prik
Mednarodno pravo in naravne nesreče (Ana Polak Petrič) –
39/II–VII/pril

I
igre na srečo
Igre na (ne)srečo dovoljene, vendar brez agresivnega oglaševanja
(Zoran Skubic) – 19/26‑27/sp
Prirejanje tekmovanj v računalniških zabavnih programih – 35/III‑IV
Zahteva po temeljitem posvetovanje z invalidi – 38/20‑21/sp

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor Republike
Slovenije
Človekove pravice v zlati kletki mednarodnega prava (Špela Kunej)
– 4/23–25/sp

in memoriam
Obisk pri zamejcih v spomin dr. Borotschniku (Zoran Skubic) –
20/27/por
Dr. Mirko Borotschnik (1953–2014) (Rudolf Vouk) – 21/24/zap

industrijska lastnina
Zaseg in carinsko uničenje ponarejenega blaga po pravu EU
(Zoran Skubic) – 6‑7/34‑35/sp
Izbris blagovne znamke – dobrovernost prijavitelja – 13/22‑23/sp
Znamka ureditve prodajnega mesta (Klemen Pohar) – 28/26/sp
Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk (Klemen Pohar)
– 31‑32/6‑7/č
Dokazno breme po četrtem odstavku 120. člena ZIL‑1 –
34/22–24/sp
Zakaj stolčka »Tripp Trapp« ni mogoče registrirati kot trirazsežno
znamko? (Zoran Skubic) – 39/27‑28/sp
Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov (Klemen
Pohar) – 40‑41/35‑36/sp
Pogoji in omejitve registracije trirazsežne znamke (Klemen Pohar) –
48/10‑11/č

informacije javnega značaja
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glej tudi Informacijski pooblaščenec
Kdo se boji informiranih državljanov? (Nataša Pirc Musar) –
11/3/uv
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č

Bančno luknjo kar preskočiti in »gledati naprej«? (Sandi Kodrič) –
11/34/č
Transparentnost v zameno za konkurenčnost (Igor Knez) –
13/8‑9/č
Razkritje podatkov o specializantih s strani Zdravniške zbornice
Slovenije – 15/19/mo
Za večjo transparentnost javnega sektorja (Nana Weber) –
15/28/por
Sanctions in EU Competition Law – Principles and Practice
(Irena Vovk) – 19/30/prik
»Institucijo zapuščam v izjemno dobri kondiciji« (Irena Vovk) –
26/27‑28/por
Po desetih letih dela ponosno zapuščam mesto informacijske
pooblaščenke (Nataša Pirc Musar) – 28/3/uv
Primopredaja (Irena Vovk) – 29‑30/40/prik
Javnost podatkov kot škodljiva provokacija? (Sandi Kodrič) –
29‑30/42/č
Novi izzivi informacijskega pooblaščenca (Mojca Prelesnik) –
34/3/uv
Register zavezancev po ZDIJZ (Irena Vovk) – 35/32/por
Zapoznela informacija je zanikana informacija (Nana Weber) –
38/29/por
Posegi pravosodja sprti s stroko – objava razvrščanja šol
(Darko Zupanc) – 42‑43/16–18/č
Register zavezancev za informacije javnega značaja (Irena Vovk) –
44/38/prik
Podatki o maturitetnih rezultatih po posameznih šolah so prosto
dostopne informacije javnega značaja (Mojca Prelesnik) –
45/14‑15/odm

Informacijski pooblaščenec
Vpogled DURS‑a v podatke o strankah – 1/20/mo
Osebni podatki o kupcu premičnine na dražbi – 2/28/mo
Sledenje uporabnikom trgovskega centra – 3/23/mo
Policijska pooblastila (Irena Vovk) – 3/32/por
Pridobivanje podatkov s strani staršev ali odvetnika o zaslužku
starejšega mladoletnika – 4/22/mo
Spletna aplikacija za pregled stanja gospodarskih subjektov in
samostojnih podjetnikov – 5/22/mo
DURS – seznam invalidnih oseb – 6‑7/27/mo
Pogoji za ugotavljanje identitete s strani policije – 8/23/mo
Pridobivanje soglasij za izvajanje segmentiranega trženja – 9/21/mo
Posredovanje podatkov o IP‑naslovu bralca – 10/20/mo
Orodja za preprečevanje kibernetskih napadov – 11/19/mo
Sledenje ukradenim mobilnim telefonom – 12/23/mo
On‑line opravljanje izpitov prek kamere – 13/23/mo
Ali sme občina posredovati društvu osebne podatke starejših
občanov? – 14/22/mo
Razkritje podatkov o specializantih s strani Zdravniške zbornice
Slovenije – 15/19/mo
Preverjanje pristnosti diplomskih nalog – 16‑17/31/mo
Identifikacija storilca pri vdoru v Gmail – 18/24/mo
Policijsko zaprosilo za podatke o IP‑naslovu spletnih komentatorjev
– 19/21/mo
Dostop do SISBON za tuje bančne institucije – 20/20/mo
Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino –
23/21/mo
Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu –
24‑25/22/mo
Obdelava osebnih podatkov študentov v laboratoriju – 26/20/mo
»Institucijo zapuščam v izjemno dobri kondiciji« (Irena Vovk) –
26/27‑28/por
Prejemanje izredne denarne pomoči – seznam živil – 27/21/mo
Po desetih letih dela ponosno zapuščam mesto informacijske
pooblaščenke (Nataša Pirc Musar) – 28/3/uv
Posredovanje podatkov o lastniku vozila – 28/22/mo
Uporaba podatkov o gledanosti televizijskih programov –
29‑30/27/mo
Primopredaja (Irena Vovk) – 29‑30/40/prik
Javnost podatkov kot škodljiva provokacija? (Sandi Kodrič) –
29‑30/42/č
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Posredovanje osebnih podatkov najemnika groba – 33/20/mo
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Zvočno snemanje (Irena Vovk) – 33/32/por
Novi izzivi informacijskega pooblaščenca (Mojca Prelesnik) –
34/3/uv
Posredovanje osebnih podatkov odpuščenih delavcev svetu
delavcev – 34/24/mo

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Vpogled v osebne podatke umrlih – 35/20/mo
Žaljiv komentar na spletni strani – 35/20‑21/mo
Hranjenje podatkov v javnem zavodu – 36/21/mo
Podatki o poklicu kandidatov na volitvah – 37/23/mo
Fotokopiranje osebnega dokumenta v javnem sektorju – 37 / 23 / mo
Pritožba zoper Googlovo zavrnitev zahtevka za umik rezultatov
iskanja po imenu in priimku – 38/22‑23/mo
Fotografija objekta – 38/23/mo
Snemanje telefonskih klicev – 39/24/mo
Odstranitev fotografij z zmenkarskega portala – 40‑41/26/mo
Odstranitev fotografij s Facebooka – 40‑41/27/mo
Posegi pravosodja sprti s stroko – objava razvrščanja šol
(Darko Zupanc) – 42‑43/16–18/č
Ravnanje izvršitelja – 42‑43/27/mo
Posredovanje naslova IP uporabnika spletne strani sodišču zaradi
zaščite interesov upravljavca – 44/21/mo
Podatki o maturitetnih rezultatih po posameznih šolah so prosto
dostopne informacije javnega značaja (Mojca Prelesnik) –
45/14‑15/odm
Digitalne fotografije zaposlenih, kontrola bolniške odsotnosti, interni
telefonski imenik – 45/22/mo
Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka (Mojca Prelesnik) –
46/3/uv
Vrnitev službenega telefona z dovoljeno zasebno uporabo –
46/22/mo
Uporaba e‑naslovov – 47/18/mo
Prevzem dokumentacije družbe v stečaju – 48/18‑19/mo
Javna objava učiteljevega urnika – 48/19/mo
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? (Mojca Prelesnik) – 49‑50/6‑7/č
Dostop ponudnika internetnih storitev do mrežne opreme –
49‑50/24/mo
Umik povezav do strokovnih člankov iz rezultatov iskanja po
osebnem imenu – 49‑50/25/mo

informatika
Vlaganje pritožb na ESČP po 1. januarju 2014 (Maja Smrkolj) –
1/10‑11/č
Pedagoška in učna obveznost (sodelavka PP) – 1/17/vo
Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom (Nika Skvarča) – 1/23/sp
Zakaj Microsoftov prevzem Skypa ne nasprotuje pravu EU
(Zoran Skubic) – 1/24‑25/sp
Spletni smerokaz: Arhiv revij Royal Sociey (Irena Vovk) – 1/38/prik
Motivacijski spekter kaznivih dejanj pri soočanju s tujo spolnostjo
prek interneta (Andrej Ferlinc) – 2/II–V/pril
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh‑2 in
ZDDPO‑2 – 2/III‑IV/erar
Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications – A
Comparative Legal Analysis (Irena Vovk) – 2/30/prik
Praktični vodnik (Irena Vovk) – 2/32/por
Spletni smerokaz: Pravno‑informacijski sistem RS (Irena Vovk) –
2/38/prik
Sledenje uporabnikom trgovskega centra – 3/23/mo
Policijska pooblastila (Irena Vovk) – 3/32/por
Spletni smerokaz: Nepremičninski kalkulator (Irena Vovk) –
3/38/prik
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(Igor Knez in Andrej Friedl) – 4/II–VII/pril
Je »hekanje« igralnih konzol v pravu EU res absolutno
prepovedano? (Zoran Skubic) – 4/26‑27/sp
Private Copying (Irena Vovk) – 4/30/prik
Spletni smerokaz: Informativna osebna evidenca (Irena Vovk) –
4/38/prik
Spletna aplikacija za pregled stanja gospodarskih subjektov in
samostojnih podjetnikov – 5/22/mo
Spletni smerokaz: Evropski potrošniški center Slovenija (Irena Vovk)
– 5/38/prik
Zaseg in carinsko uničenje ponarejenega blaga po pravu EU
(Zoran Skubic) – 6‑7/34‑35/sp
Prav(ič)no: Naj se predamo? (Ciril Ribičič) – 6‑7/41/č
Spletni smerokaz: Državne pomoči (Irena Vovk) – 6‑7/46/prik
»Linkanje« avtorsko zaščitenih vsebin ni kršitev avtorskih pravic
(Zoran Skubic) – 8/27‑28/sp
Spletni smerokaz: Tvoja Evropa – tvoj glas (Irena Vovk) – 8/38/prik
Spletni smerokaz: Evropski parlament (Irena Vovk) – 9/38/prik
Posredovanje podatkov o IP‑naslovu bralca – 10/20/mo
Spletni smerokaz: Pomurje – kjer vse raste (Irena Vovk) –
10 /34/prik
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č
Orodja za preprečevanje kibernetskih napadov – 11/19/mo
Digital Copyright – Law and Practice (Irena Vovk) – 11/30/prik
Spletni smerokaz: Tromba (Irena Vovk) – 11/38/prik

I
Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta
(Helena Rous) – 12/16‑17/č
Spletni smerokaz: Spletni vpogledovalnik – posredovanje sklepov na
GURS (Irena Vovk) – 12/38/prik
On‑line opravljanje izpitov prek kamere – 13/23/mo
Spletni smerokaz: Supervizor (Irena Vovk) – 13/38/prik
Spletni smerokaz: EUR‑Lex: dostop do zakonodaje EU (Irena Vovk)
– 14/38/prik
Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo (Igor Kolar) –
15/21‑22/sp
Spletni smerokaz: EU piflar (Irena Vovk) – 15/38/prik
Ko moj telefon vohuni za mano (Primož Gorkič) – 16‑17/3/uv
Vročanje po ZDR‑1 (Miha Šercer) – 16‑17/6–8/č
Preverjanje pristnosti diplomskih nalog – 16‑17/31/mo
Sodna prepoved dostopa do spletnih strani, ki kršijo avtorske
pravice (Zoran Skubic) – 16‑17/32‑33/sp
Paradoksi: Pirove zmage zasebnosti (Aleš Završnik) – 16‑17/41/č
Spletni smerokaz: Državna volilna komisija (Irena Vovk) –
16‑17/46/prik
Identifikacija storilca pri vdoru v Gmail – 18/24/mo
Spletni smerokaz: EUvox 2014 (Irena Vovk) – 18/38/prik
Policijsko zaprosilo za podatke o IP‑naslovu spletnih komentatorjev
– 19/21/mo
Sanctions in EU Competition Law – Principles and Practice
(Irena Vovk) – 19/30/prik
Spletni smerokaz: EU Aid Explorer (Irena Vovk) – 19/38/prik
Spletni smerokaz: Delo Evropske komisije (Irena Vovk) – 20/38/prik
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Spletni smerokaz: CNVOS – ePravnik (Irena Vovk) – 21/38/prik
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne
zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske
storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki
niso davčni zavezanci – 22/I‑II/erar
Spletni smerokaz: Oblak za Evropo (Irena Vovk) – 22/38/prik
Spletni smerokaz: Stalna arbitraža pri GZS (Irena Vovk) –
23 / 38 / prik
Pristojbina za uporabo spletne strani – 24‑25/IV/erar
Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic (Zoran Skubic) –
24‑25/27‑28/sp
Spletni smerokaz: Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja
(Irena Vovk) – 24‑25/42/prik
Spletni smerokaz: Gremo v tujino (Irena Vovk) – 26/38/prik
Pravo v informacijski družbi (Žiga Dolhar) – 27/30‑31/prik
Spletni smerokaz: Informacije za popotnike (Irena Vovk) –
27/38/prik
Obvezna hramba prometnih podatkov – poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov – 28/19‑20/sp
Spletni smerokaz: e –VEM (Irena Vovk) – 28/38/prik
Uporaba podatkov o gledanosti televizijskih programov –
29‑30/27/mo
Spletni smerokaz: Pomoč med potovanjem v tujini (Irena Vovk) –
29‑30/46/prik
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Spletni smerokaz: Evropski register insolventnosti (Irena Vovk) –
31‑32/46/prik
Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega
postopka po razveljavitvi ZEKom‑1 (Primož Gorkič) –
33/6–10/č
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski
zemljiški knjigi (Tomaž Mavri) – 33/11‑12/č
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Spletni smerokaz: Mladi iskalci zaposlitve (Irena Vovk) – 33/38/prik
Svobodno čivkanje – o neustavnosti hrambe prometnih podatkov
(Nika Skvarča) – 34/29/por
Spletni smerokaz: Ničelni odpadki (Irena Vovk) – 34/38/prik
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve – ali so res
ovira za posamezne vpise v elektronsko zemljiško knjigo?
(Jaša Trklja) – 35/13‑14/odm
Žaljiv komentar na spletni strani – 35/20‑21/mo
Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih
storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev – 35/I–III/erar
Prirejanje tekmovanj v računalniških zabavnih programih – 35/III‑IV
Register zavezancev po ZDIJZ (Irena Vovk) – 35/32/por
Paradoksi: Videonadzor v Sloveniji (Aleš Završnik) – 35/33/č
Spletni smerokaz: Transparentnost volitev (Irena Vovk) – 35/38/prik
Napačen pravni pouk – obligatorno vlaganje vlog v elektronski
obliki – 36/19‑20/sp
Parodija v pravu EU (Zoran Skubic) – 36/24‑25/sp
Spletni smerokaz: Statistika in geografija (Irena Vovk ) – 36/38/prik
Odličnost v sodstvu (Špelca Mežnar) – 37/3/uv
Hate Crimes in Cyberspace (Irena Vovk) – 37 / 30 / prik
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Spletni smerokaz: Zdravje na delovnem mestu (Irena Vovk) –
37/38/prik
Pravica do pozabe – mit ali realnost (Rosana Lemut Strle) –
38/13–15/č
Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost
v letu 2015 (Andrej Grah Whatmough) – 38/15–17/č
Pritožba zoper Googlovo zavrnitev zahtevka za umik rezultatov
iskanja po imenu in priimku – 38/22‑23/mo
Izobraževalne institucije dela »skenirajo«, njihovi uporabniki
jih nato tiskajo in shranjujejo na prenosni disk … Kje so
meje (modernega) avtorskega prava? (Neža Pogorelčnik) –
38 /25‑26/sp
Spletni smerokaz: Odpornost na nesreče (Irena Vovk) – 38/38/prik
Spletni smerokaz: Cepiva (Irena Vovk) – 39/38/prik
Odstranitev fotografij z zmenkarskega portala – 40‑41/26/mo
Odstranitev fotografij s Facebooka – 40‑41/27/mo
Spletni smerokaz: Obrazi prekernega dela (Irena Vovk) –
40‑41/46/prik
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku (Andrej Grah
Whatmough) – 42‑43/10–12/č
Pravniki in politiki – med načelnostjo in pragmatizmom
(Tilen Vesenjak) – 42‑43/37/por
Priročnik o evropski zakonodaji o varstvu podatkov (Edita Turičnik)
– 42‑43/38‑39/prik
Spletni smerokaz: Slovarji (Irena Vovk) – 42‑43/46/prik
Posredovanje naslova IP uporabnika spletne strani sodišču zaradi
zaščite interesov upravljavca – 44/21/mo
Pasti interneta (Dean Zagorac) – 44/29/por
Register zavezancev za informacije javnega značaja (Irena Vovk) –
44/38/prik
Nova pravila za nakupovanje prek spleta (Andrejka Grlič) – 45/3/uv
Izbris prijave za vpis na fakulteto prispeval k spremembam –
45/21/mo
Ocenjevanje tveganj (Irena Vovk) – 45/32/por
Informacije: med verodostojnostjo in varljivostjo (Sandi Kodrič) –
45/34/č
Spletni smerokaz: Vez‑je (Irena Vovk) – 45/38/prik
Prometni podatki (Gorazd Božič) – 46/18‑19/č
Vse bolj invazivne oblike obdelave podatkov potrošnikov
(Helena Uršič) – 46/28‑29/por
Spletni smerokaz: Peticije (Irena Vovk) – 46/38/prik
Ostreje proti lažnim izjavam v ugovoru zoper izvršbo (Igor Kadunc)
– 47/10/odm
Uporaba e‑naslovov – 47/18/mo
Paradoksi: Bulicid (Aleš Završnik) – 47/29/č
Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko
obravnavano kot zahteva za sodno varstvo? (Ivan Šelih) –
48/8‑9/č
Spletni smerokaz: Transparency International Slovenije (Irena Vovk)
– 48/38/prik
Dostop ponudnika internetnih storitev do mrežne opreme –
49‑50/24/mo
Umik povezav do strokovnih člankov iz rezultatov iskanja po
osebnem imenu – 49‑50/25/mo
Videonadzor javne poti v zasebne namene po pravu EU načeloma
dopusten (Zoran Skubic) – 49‑50/29‑30/sp
Spletni smerokaz: Vozniški izpit (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

insolvenčno pravo
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glej tudi osebni stečaj
Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP‑F
(Nina Plavšak) – 2/10–13/č
Stroški v postopku osebnega stečaja (in njihova izterjava)
(Dida Volk) – 2/14–17/č
Postopek preventivnega prestrukturiranja (Nina Plavšak) –
3/12–16/č
Izpodbijanje pravnih dejanj insolvenčnega dolžnika pred domačim
sodiščem (Zoran Skubic) – 3/25‑26/sp
Subjektivne meje pravnomočnosti – obseg porokove obveznosti –
stečaj glavnega dolžnika – 4/21–23/sp
Spletna aplikacija za pregled stanja gospodarskih subjektov in
samostojnih podjetnikov – 5/22/mo
Višina predujma ovira za upnike (Nana Weber) – 10/24/por
Prezgodaj za oceno učinkov prestrukturiranja (Nana Weber) –
11 /26‑27/por
Začetek postopka individualne izvršbe (Luigi Varanelli) – 13/18/vo
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP‑F (Uroš Ilić) – 13/30‑31/prik
Popoln zastoj (Irena Vovk) – 14/32/por
Ali bodo sodišča insolventna (Jasna Murgel) – 15/3/uv
Razmerje med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in
stečajnim postopkom (Nina Plavšak) – 21/II–V/pril
Neskladje ZFPPIPP z Ustavo? (Nikolina Krtinić) – 23/28/por
Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi
(Jure Blažič) – 24‑25/6‑7/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Odškodninska odgovornost članov poslovodstva – stečajni postopek
– 24‑25/22–25/sp
Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe – 27/22‑23/sp
Vpliv osebnega stečaja kršitelja na njegovo odgovornost za
prekršek (Liljana Selinšek) – 28/6–8/č
Spletni smerokaz: Evropski register insolventnosti (Irena Vovk) –
31‑32/46/prik
Tveganja kupca pri nakupu na javni dražbi (Cvetka Horvat) –
34/8–11/č
Spremenjeni položaj hipotekarnih upnikov po noveli ZFPPIPP‑F in
vpliv teh sprememb na izvršilni postopek (Robert Smrekar) –
34/II–VI/pril
Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja –
evidenca vpisanih kaznivih dejanj (Maja Lajevec) – 36/8–10/č
Odločanje o izločitvi sodnika – različna uporaba procesnih pravil?
(Tjaša Ivanc) – 36/15‑16/č
Napačen pravni pouk – obligatorno vlaganje vlog v elektronski
obliki – 36/19‑20/sp
Komu služijo »brezplačni stečaji« (Aljoša Markovič) – 38/6–8/č
Finančno prestrukturiranje (Nikolina Krtinić) – 42‑43/19‑20/por
Izvedba finančnega prestrukturiranja (Nikolina Krtinić) –
42‑43/21‑22/por
Iskanje premoženja (Miodrag Đorđević) – 46/11–13/č
Upniška prisilna poravnava (Nina Plavšak) – 46/II–VIII/pril
Ukrepi prestrukturiranja velike ali srednje družbe v postopku prisilne
poravnave (Nina Plavšak) – 47/II–X/pril
Prevzem dokumentacije družbe v stečaju – 48/18‑19/mo
Korporacijska kondikcija po izbrisu družbe iz registra
(Jerneja Prostor) – 49‑50/13–16/č
Izbris dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije – odgovornost za
obveznosti izbrisane družbe – 49‑50/24–26/sp

inšpekcijske službe
Zakupnik odgovarja za odpadke na zakupljenem zemljišču –
9/22/mo
Inšpekcije – potrebujemo reformo? (Andrejka Grlić) – 10/II–XII/pril
Kaznovanje za neobstoječ prekršek – 16‑17/27/mo
Obupani študenti višje šole – 16‑17/27‑28/mo
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v
socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/28‑29/mo
Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček?
(Andrejka Grlić) – 19/3/uv
Nezakonito zaposlovanje varnostnikov za določen čas – 20/18/mo
Z novim Zakonom o inšpekciji dela do večje učinkovitosti
(Nataša Belopavlovič) – 24‑25/15‑16/č
Inšpekcijski pregledi (Irena Vovk) – 24‑25/36/por
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih (Polonca Kovač)
– 33/12‑13/č
Novi izzivi informacijskega pooblaščenca (Mojca Prelesnik) –
34/3/uv
Zakon o inšpekciji dela (ZID‑1) z uvodnimi pojasnili (Nana Weber) –
45/30‑31/prik

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Je »hekanje« igralnih konzol v pravu EU res absolutno
prepovedano? (Zoran Skubic) – 4/26‑27/sp
Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih
vsebin (Zoran Skubic) – 12/25‑26/sp
Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino –
23/21/mo
Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic (Zoran Skubic) –
24‑25/27‑28/sp
Innovation And Intellectual Property In China – Strategies, Contexts
and Challenges (Irena Vovk) – 42‑43/38/prik

internet
glej informatika

Interparlamentarna unija (IPU)
Interparlamentarna unija (Jasna Murgel) – 44/28/por

invalidi
Nadomestilo za neizrabljeni letni dopust (Nana Weber) –
4/19‑20/vo
Odgovornost neposrednega oškodovanca za škodo posrednega
oškodovanca – pravica do odškodnine po ZOZP – 4/20‑21/sp
DURS – seznam invalidnih oseb – 6‑7/27/mo
Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v
Konvenciji o pravicah invalidov (Živa Cotič) – 9/16‑17/č
Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov –
16‑17/29/mo
Volišča morajo biti prilagojena invalidom – 20/18‑19/sp

I

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Upoštevanje pričakovane življenjske dobe za posamezen spol pri
izračunu višine odškodnine za trajno invalidnost
(Neža Pogorelčnik) – 37/26/sp
Zahteva po temeljitem posvetovanje z invalidi – 38/20‑21/sp

Irska
Dokaz prepričanja ni tudi dokaz o obstoju dejstev (Klavdija Štarkel)
– 6‑7/32/sp
Odgovornost države za spolne zlorabe v zasebnih šolah
(Klavdija Štarkel) – 8/24/sp
Skladnost dosmrtnega zapora z EKČP (Matic Kumer) –
42‑43/29‑30/sp

istospolne skupnosti
Partnerska skupnost (Irena Vovk) – 15/32/por
Srečko in njegova pravica – zadnjič (Nika Skvarča) –
16‑17/33‑34/sp
Same‑Sex Marriage and Children: A Tale of History, Social Science,
and Law (Irena Vovk) – 28/30/prik
Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni
(Matic Kumer) – 35/23/sp
Partnerska skupnost (Irena Vovk) – 42‑43/40/por
Družinsko pravo (Gregor Dugar) – 47/26‑27/prik
Mednarodna zaščita in preverjanje istospolne usmerjenosti prosilcev
po pravu EU (Zoran Skubic) – 48/24‑25/sp

Italija
Čigav si pa ti? (Špela Kunej) – 6‑7/30–32/sp
Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države (Katarina Zidar
Al‑Mutairi) – 10/13‑14/č
Zavrnitev zdravljenja z novo metodo (Andreja Tratnik) –
23/24‑25/sp
Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom
(Aleš Velkaverh) – 26/21‑22/sp
Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku
blaga v tristranskem poslu – 39/II/erar

izbrisani
Zmaga za izbrisane (Irena Vovk) – 11/32/por
Pol koraka naprej in korak vstran (Blaž Kovač) – 13/16‑17/č
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih
(Neža Kogovšek Šalamon) – 14/23‑24/sp
Še o sodbi ESČP o odškodnini za izbrisane (Matevž Krivic) –
15/14‑15/odm
Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava
(Uroš Pavlina) – 23/16‑17/č
Izbrisana (Vesna Bergant Rakočević) – 39/30‑31/prik
Neodvisnost pravnikov v narekovajih in brez njih (Matevž Krivic) –
40‑41/21‑22/odm

izobraževanje
glej tudi študenti
Bolonjska reforma ni prinesla nobene koristi (Ada Polajnar Pavčnik)
– 2/3/uv
Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja (Sandi Kodrič)
– 3/34/č
Znanje – inovacije – razvoj: kako razviti slovenski model preboja?
Maja Makovec Brenčič) – 8/34/č
Delno spreminjanje sistemske zakonodaje (Irena Vovk) – 15/29/por
Spletni smerokaz: EU piflar (Irena Vovk) – 15/38/prik
Prizadevanje za povečanje učinkovitosti prekrškovnih postopkov
(Maroje Paniko) – 20/26‑27/por
Sankcioniranje, ki ne bo jemalo poguma (Nikolina Krtinić) –
20/28‑29/por
Razlaga pojma »posvet z mednarodno udeležbo« po ZDoh‑2 –
22/IV/erar
Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje
(Nana Weber) – 22/28‑29/por
Neskladje ZFPPIPP z Ustavo? (Nikolina Krtinić) – 23/28/por
Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih
pred nacionalnimi sodišči (Nika Hudej) – 26/28/por
Evropsko pravo z višin (Suzana Pecin) – 33/28/por
The Internationalisation of Legal Education: The Future Practice of
Law (Irena Vovk) – 33/30/prik
(Ne)poznavanje pogodbe o pristopu k dolgu (Nataša Mulec) –
37/8‑9/č
Za enovit petletni študij prava! (Miha Juhart) – 38/3/uv
Izobraževalne institucije dela »skenirajo«, njihovi uporabniki
jih nato tiskajo in shranjujejo na prenosni disk … Kje so
meje (modernega) avtorskega prava? (Neža Pogorelčnik) –
38 /25‑26/sp
Dileme parcialnega urejanja davčne problematike obdavčitve
štipendij (Dominik Kuzma) – 45/6–8/č

Med sivino vsakdana in črnilom hobotnice (Nika Skvarča) –
47/24‑25/por

Izrael
Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča
(Lojze Ude) – 2/17–20/odm

izvedenci
»Medikalizacija« tudi v pravu (Sandi Kodrič) – 6‑7/42/č
Nezakonitosti pri ocenjevanju potrebnosti trajanja odvzema prostosti
neprištevnemu morilcu (Andreja Tratnik) – 9/27‑28/sp
Dolgotrajnost postopka tudi po krivdi izvedenca – 11/20/mo
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj (Klavdija Štarkel) – 21/20‑21/sp
Ali zaupati izvedencem? (Irena Vovk) – 42‑43/18‑19/por

izvršba
Stroški v postopku osebnega stečaja (in njihova izterjava)
(Dida Volk) – 2/14–17/č
Izpodbijanje vrstnega reda poplačila terjatev na razdelitvenem
naroku – zastavna pravica na nepremičnini – 2/26–28/sp
Ne kriv ne dolžen – ali pač? – 6‑7/28–29/mo
Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata
poslovne dejavnosti (Judita Dolžan) – 9/23‑24/sp
Začetek postopka individualne izvršbe (Luigi Varanelli) – 13/18/vo
Nedopustnost izvršbe – delitev skupnega premoženja – 15/18/sp
Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe (Brigita Lenarčič
in Marko Samardžić) – 19/6–8/č
Pridobitev prisilne zastavne pravice na nepremičnini – razglasitev in
objava zapisnika o rubežu – 19/20–22/sp
Vnovič o izvršbi na plačo (Dida Volk) – 20/11‑12/č
Nedopustnost izvršbe – prenehanje terjatve za plačilo sodnih
penalov – 20/19–21/sp
Razpolaganje z zahtevkom za izterjavo sredstev rezervnega sklada
(Anita Dolinšek) – 21/16/vo
Prilagodljivost brez pretiranega formalizma (Matic Kumer) –
24‑25/33/sp
Izvršba na menico – 26/18/sp
Lažja čezmejna izterjava dolgov (Katja Čoh Kragolnik) – 27/9–11/č
Še o (nenehnem) noveliranju ZIZ in cenitvah nepremičnin
(Franci Gerbec) – 28/11–13/odm
Predhodna odredba na podlagi plačilnega naloga in sklepa o
izvršbi na podlagi verodostojne listine – 29‑30/23/sp
Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja
drugih oseb po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja Klug) –
31‑32/8–10/č
Predlog za zavarovanje s predhodno odredbo – domnevana
nevarnost – 31‑32/27/sp
Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji
plačilnih nalogov (Andrej Ekart) – 33/II–VIII/pril
Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih
sredstev zoper dolžnike (Primož Feguš) – 34/6‑7/č
Tveganja kupca pri nakupu na javni dražbi (Cvetka Horvat) –
34/8–11/č
Spremenjeni položaj hipotekarnih upnikov po noveli ZFPPIPP‑F in
vpliv teh sprememb na izvršilni postopek (Robert Smrekar) –
34/II–VI/pril
Spremembe v zvezi z izterjavo preživninskih terjatev po noveli ZIZ‑J
(Anja Drev) – 35/6–8/č
Prisilni odvzem otroka na osnovni šoli – 35/22/mo
Novosti nepremičninske izvršbe po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja
Klug) – 36/II–VIII/pril
Odslej odlogi ne bodo več zavirali izvršilnih postopkov?
(Cvetka Horvat) – 37/6‑7/č
Vnovična preučitev izvršljivega evropskega plačilnega naloga
(Neža Pogorelčnik) – 39/26/sp
Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda
zaradi izvršb (Anja Osojnik) – 40‑41/9‑10/č
Izvršba na plačo po noveli ZIZ‑J (Dida Volk) – 40‑41/11–14/č
Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja –
začasna odredba o ureditvi razmerij – stroški – 40‑41/24‑25/sp
Ustavnoprocesna jamstva in predhodna odredba, izdana na podlagi
sklepa o izvršbi (Ambrož Cvahte) – 42‑43/6–9/č
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku (Andrej Grah
Whatmough) – 42‑43/10–12/č
Ravnanje izvršitelja – 42‑43/27/mo
Zaščita potrošnikov v izvršilnem postopku (Igor Vuksanović) –
42‑43/30‑31/sp
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ‑J (Matjaž Verbič) –
44/30‑31/prik
Ostreje proti lažnim izjavam v ugovoru zoper izvršbo (Igor Kadunc)
– 47/10/odm
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Zapiranje izvršilnih dolžnikov samo po sebi ni nedopustno
(Igor Vuksanović) – 47/19/sp
Izvršitev odvzema premoženja po ZOPNI (Hinko Jenull) –
49‑50/8‑9/č
Izbris dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije – odgovornost za
obveznosti izbrisane družbe – 49‑50/24–26/sp

izvršilni postopek
glej izvršba

J
J avna agencija za varstvo konkurence Republike
Slovenije
Oviranje preiskave po ZPOmK‑1 (David Vogrinec) – 21/8–10/č

javna naročila
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (Maja Prebil in Maja Potočnik) –
1/14–16/č
Uvodna pojasnila k čistopisu ZJN‑2 (Milena Basta Trtnik) –
2/30‑31/prik
Predlog ZJN‑2E (Milena Basta Trtnik) – 3/8–10/č
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(Igor Knez in Andrej Friedl) – 4/II–VII/pril
Predlog uredbe o dostopu na trg javnih naročil EU – zgrešen
eksperiment (Andrej Friedl) – 9/6–8/č
Kaj je mogoče šteti kot računsko napako v postopkih oddaje
javnega naročila? (Maja Prebil) – 13/II–VIII/pril
Nadaljnji razvoj doktrine in‑house na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 14/6–8/č
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb (Boštjan Ferk) –
20/6–8/č
Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi (Milena Basta
Trtnik) – 21/30‑31/prik
ZJN‑2 in ZJNVETPS z novelama ZJN‑2E in ZJNVETPS‑E
(Maja Potočnik) – 22/30‑31/prik
Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z
vidika prava javnega naročanja (Maja Potočnik) – 23/II–VI/pril
Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU (Nina Pekolj)
– 26/11–13/č
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
(Maja Potočnik in Maja Prebil) – 29‑30/6–8/č
Bo zahtevi po vpisu inženirja v imenik pristojne zbornice ob oddaji
ponudbe sledila finančna sankcija? (Milena Basta Trtnik) –
35/II–VII/pril
Za poenostavitev javnega naročanja (Peter Černigoj) – 39/6–8/č

javna občila
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In flagranti: Ti, a teb' kej po čopiču teče? (Hinko Jenull) – 2/33/č
Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti
(Judita Dolžan) – 3/28/sp
Postavljanje mej rumenemu tisku (Nika Skvarča) – 4/25/sp
Med sivino življenja in črno kroniko (Nika Skvarča) – 5/29/por
Butnskala v javnem zdravstvu (Jaka Slokan) – 8/3/uv
Vpliv medijev na sodnikovo odločitev (Luigi Varanelli) – 8/II–VI/pril
Ad hoc: Do nazga! (Vesna Bergant Rakočević) – 10/29/č
Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih
(Šime Ivanjko) – 13/3/uv
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve bančne tajnosti v
televizijskem intervjuju (Miha Bratina) – 14/26‑27/sp
Z obrobja postave: O srednjeveških zidovih in posvetovalnih
zapisnikih (Tomaž Pavčnik) – 14/33/č
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju (Zvonko Fišer)
– 15/II–VI/pril
Srečko in njegova pravica – zadnjič (Nika Skvarča) –
16‑17/33‑34/sp
Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic (Zoran Skubic) –
24‑25/27‑28/sp
Skrivnostni sin monaškega princa (Andreja Tratnik) – 33/24‑25/sp
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 34/23/mo
Vnovič o zaščiti novinarskih virov (Igor Vuksanović) – 34/26/sp
Za sodišča ni primerno, da bi narekovala medijem, kako morajo
poročati o zadevah (Špela Kunej) – 36/23‑24/sp
Več ko govorimo o pravni državi, manj jo zares mislimo
(Goran Klemenčič) – 40‑41/3/uv
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – kolizija ustavnih pravic
– 40‑41/25–27/sp
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 40‑41/28/mo
Poročanje Radia Krka o Romih – 42‑43/25/mo

Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve
(Primož Gorkič) – 42‑43/II–VIII/pril
Sodniško odločanje na rezilu medijev (Zoran Skubic) –
44/16‑17/por
Kazensko preganjanje novinarjev (Jasmina Beganović) – 44/29/por
In flagranti: Kako komentirate? (Hinko Jenull) – 44/33/č
Z obrobja postave: Spodmikanje in utrjevanje materialnih pravnih
virov (Tomaž Pavčnik) – 45/33/č
Človekove osebnostne pravice (Boštjan M. Zupančič) – 48/3/uv
Nova realnost novinarstva (Matej Cerar) – 49‑50/36/por

javni red in mir
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku
(Tine Jurič) – 16‑17/II–VIII/pril
Zavarovanje izvršitve izrečenih sankcij (Tine Jurič) – 24‑25/13‑14/č
Storilcu prekrška odvzeta možnost obrambe – 28/21/mo

javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Poseg v pravico javnih uslužbenk do nediskriminacijskega
obravnavanja – 1/19‑20/sp
Obračun in povračilo nadomestila plače (Nana Weber) –
5/19‑20/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo
Zasebno delo javnih zdravnikov da, vendar po jasnih pravilih in ne
na škodo javnega zavoda (Martin Toth) – 11/13–15/odm
Obračunavanje dodatka za delovno dobo v javnem sektorju
(Nataša Belopavlovič) – 15/17/vo
Zaposlitev za določen čas (Nataša Belopavlovič) – 23/18‑19/vo
Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu –
24‑25/22/mo
Težave pri pridobitvi naziva zdravstveni svetnik – 24‑25/24/mo
Delo ob vikendih in praznikih poleg rednega delovnega časa
(Nana Weber) – 26/17‑18/vo
Mentorski dodatek (Nataša Belopavlovič) – 31‑32/26/vo
Pooblastilo predstojnika za odločanje v upravnem postopku
(Iztok Rakar) – 34/19‑20/č
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 37/20‑21/vo
Javna uprava in obračun prejetih storitev preverjanja, ki jih opravi
davčni zavezanec iz druge države – 37/II/erar
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič)
– 42‑43/24/vo
Uresničevanje načel Resolucije o normativni dejavnosti (po petih
letih) (Albin Igličar) – 45/II–VI/pril

javne finance
(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev
davčnega sodišča (Jernej Podlipnik) – 1/3/uv
Pedagoška in učna obveznost (sodelavka PP) – 1/17/vo
Poseg v pravico javnih uslužbenk do nediskriminacijskega
obravnavanja – 1/19‑20/sp
Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 4/8–10/č
Zunajproračunsko financiranje filmske produkcije – 11/18/sp
Spletni smerokaz: Supervizor (Irena Vovk) – 13/38/prik
Omejitev izplačila starševskega nadomestila navzgor in navzdol
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 14/9‑10/č
Slovenski zdravstveni sistem na razpotju – kako naprej?
(Januša Grumerec) – 14/II–VIII/pril
Popoln zastoj (Irena Vovk) – 14/32/por
Ali bodo sodišča insolventna (Jasna Murgel) – 15/3/uv
Ogroženost pravic delavcev mora biti izkazana – 15/17/sp
Društvo, evropska sredstva – 18/II/erar
Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih
družb ni bilo v skladu z Ustavo (Joži Češnovar) – 19/9–11/č
Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe
(Milena Basta Trtnik) – 20/II–VI/pril
Zloraba bančnega računa otroka – 23/23/mo
Potni nalog in terenski dodatek (Nana Weber) – 34/22/vo
Pravice iz javnih sredstev (Irena Vovk) – 34/32/por
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP‑1) z
uvodnimi pojasnili (Nana Weber) – 36/30‑31/prik
Komu služijo »brezplačni stečaji« (Aljoša Markovič) – 38/6–8/č
Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda
zaradi izvršb (Anja Osojnik) – 40‑41/9‑10/č
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič)
– 42‑43/24/vo
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu (Žiga Rejc) –
44/6‑7/č

J–K

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
javne koncesije
glej koncesije

javne službe
»Zasebno delo« zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem
zavodu (Januša Grumerec) – 9/9–11/č
Začetek postopka individualne izvršbe (Luigi Varanelli) – 13/18/vo
Slovenski zdravstveni sistem na razpotju – kako naprej?
(Januša Grumerec) – 14/II–VIII/pril
Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe
(Milena Basta Trtnik) – 20/II–VI/pril
Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču
(Igor Vuksanović) – 31‑32/25‑26/vo
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu (Žiga Rejc) –
44/6‑7/č
Public Services in EU Law (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik

javni uslužbenci
glej javna uprava

javno dobro
Posebna pravica uporabe javnega dobra – 18/21/sp

javno‑zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb (Boštjan Ferk) –
20/6–8/č

jezik
glej tudi retorika
Vlaganje pritožb na ESČP po 1. januarju 2014 (Maja Smrkolj) –
1/10‑11/č
Skupaj ali narazen? (Nataša Hribar) – 1/31/č
Sodnik (Nataša Skubic) – 1/32/č
O nominalizaciji (Nataša Hribar) – 2/31/č
Auribus frequentius quam lingua utere (Janez Kranjc) – 2/32/č
Tudi tri leta nazaj ali samo pred tremi leti? (Nataša Hribar) –
3/31/č
Tožilec (Nataša Skubic) – 3/32/č
O pisanju civilne sodbe (Tomaž Pavčnik) – 4/14–17/č
Glagolniki (Nataša Hribar) – 4/31/č
Docere magistri est, discere puerorum (Janez Kranjc) – 4/32/č
Prešeren med »biti« in »imeti« (Andrej Ferlinc) – 5/3/uv
U ali V? (Nataša Hribar) – 5/31/č
Osumljenec, obdolženec, obtoženec, obsojenec (Nataša Skubic) –
5/32/č
O ledu in žledu (Nataša Hribar) – 6‑7/39/č
Nulla est tam stulta civitas, quae non iniuste imperare malit quam
servire iuste (Janez Kranjc) – 6‑7/40/č
Živite skrivno ali tajno življenje? (Nataša Hribar)– 8/31/č
Oškodovanec (Nataša Skubic) – 8/32/č
Izgovor posebnih glasovnih sklopov (Nataša Hribar) – 9/31/č
Mutuum debitum est nativitati cum mortalitate: forma moriendi causa
nascendi est. (Janez Kranjc) – 9/32/č
Kratice (Nataša Hribar) – 10/27/č
Priča in izvedenec (Nataša Skubic) – 10/28/č
Tokrat o hokejistih (Nataša Hribar) – 11/31/č
Libertas inaestimabilis res est (Janez Kranjc) – 11/32/č
Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku
(Mitja Pukšič) – 12/27/por
Nekaj sklanjatvenih posebnosti (Nataša Hribar) – 12/31/č
Zagovornik (Nataša Skubic) – 12/32/č
Ali bob gledamo ali jemo? (Nataša Hribar) – 13/31/č
Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum (Janez Kranjc) – 13/32/č
Dvojezičnost sodnih postopkov za vsako ceno (Zoran Skubic) –
14/27‑28/sp
Nekaj besed o postopanju in oproščanju (Nataša Hribar) – 14/31/č
Pooblaščenec (Nataša Skubic) – 14/32/č
Se opravičujem ali opravičujem se? (Nataša Hribar) – 15/31/č
Imago animi sermo est: qualis vita, talis oratio (Janez Kranjc) –
15/32/č
Dolenje, Goričko in še kaj (Nataša Hribar) – 16‑17/39/č
Odvetnik (Nataša Skubic) – 16‑17/40/č
O decimalnih številih (Nataša Hribar) – 18/31/č
Praeterita mutare non possumus (Janez Kranjc) – 18/32/č
Kava za sabo? (Nataša Hribar) – 19/31/č
Stranka (Nataša Skubic) – 19/32/č
Veznik kot in skloni (Nataša Hribar) – 20/31/č
Fortes fortuna adiuvat (Janez Kranjc) – 20/32/č
Sklanjanje večbesednih poimenovanj (Nataša Hribar) – 21/31/č
Tožba (Nataša Skubic) – 21/32/č

Še beseda, dve o večbesednih poimenovanjih (Nataša Hribar) –
22/31/č
Ne insciens quidem verum dicit (Janez Kranjc) – 22/32/č
Pravilna izreka (Nataša Hribar) – 23/31/č
Obtožni akt I (Nataša Skubic) – 23/32/č
Pravilna izreka (2) (Nataša Hribar) – 24‑25/35/č
Facile est largiri de alieno (Janez Kranjc) – 24‑25/36/č
Priimki, tvorjeni iz pridevnikov (Nataša Hribar) – 26/31/č
Obtožni akt II (Nataša Skubic) – 26/32/č
O začetnici (Nataša Hribar) – 27/31/č
Aquila non captat muscas (Janez Kranjc) – 27/32/č
O vejici (Nataša Hribar) – 28/31/č
Pristojnost (Nataša Skubic) – 28/32/č
Vezaj, pomišljaj in dolgi pomišljaj (Nataša Hribar) – 29‑30/39/č
Si tacuisses, philosophus mansisses (Janez Kranjc) – 29‑30/40/č
Smo volilci ali volivci? (Nataša Hribar) – 31‑32/39/č
In, ali (I) (Nataša Skubic) – 31‑32/40/č
Nedoločnik in namenilnik (Nataša Hribar) – 33/31/č
Iudicis officium est ut res, ita tempora rerum quaerere (Janez
Kranjc) – 33/32/č
Določna in nedoločna oblika pridevnika (Nataša Hribar) – 34/31/č
In, ali (II) (Nataša Skubic) – 34/32/č
Nedoločnik in vejica (Nataša Hribar) – 35/31/č
Homo homini lupus (Janez Kranjc) – 35/32/č
Velelniki in deležniki (Nataša Hribar) – 36/31/č
Združitev (Nataša Skubic) – 36/32/č
O ali U? (Nataša Hribar) – 37/31/č
Tam de se iudex iudicat quam de reo (Janez Kranjc) – 37/32/č
Izpridevniški priimki (Nataša Hribar) – 38/31/č
Izločitev, razdružitev (Nataša Skubic) – 38/32/č
Izvirnost in izvornost (Nataša Hribar) – 39/31/č
Aut viam inveniam aut faciam (Janez Kranjc) – 39/32/č
Pozabljena latinščina (Katja Škrubej) – 40‑41/38‑39/prik
Vejica preveč? (Nataša Hribar) – 40‑41/39/č
Izločitev sodnika –(Nataša Skubic) 40‑41/40/č
Kratice (Nataša Hribar) – 42‑43/39/č
Curia virtutis mors est animaeque salutis (Janez Kranjc) –
42‑43/40/č
Spletni smerokaz: Slovarji (Irena Vovk) – 42‑43/46/prik
Dvodelna in dvojna imena (Nataša Hribar) – 44/31/č
Preložitev in prekinitev (Nataša Skubic) – 44/32/č
Nova pravila za nakupovanje prek spleta (Andrejka Grlič) – 45/3/uv
Krajšave za mere (Nataša Hribar) – 45/31/č
Nihil aliud esse ebrietatem quam voluntariam insaniam (Janez
Kranjc) – 45/32/č
Z obrobja postave: Spodmikanje in utrjevanje materialnih pravnih
virov (Tomaž Pavčnik) – 45/33/č
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (II.) (Marko Stupica) –
46/16‑17/odm
Še o tujih imenih (Nataša Hribar) – 46/31/č
Zamuda (Nataša Skubic) – 46/32/č
Novela ZKP‑M (Irena Vovk) – 46/32/por
O milijonih (Nataša Hribar) – 47/27/č
An dives omnes quaerimus, nemo an bonus (Janez Kranjc) –
47/28/č
Družabne igre in velika začetnica (Nataša Hribar) – 48/31/č
Prazniki, dela prosti dnevi, dopust, počitnice (Nataša Skubic) –
48/32/č
Spletni portal Fran (Nataša Hribar) – 49‑50/39/č
Alterum intuere ne laedaris, alterum ne laedas (Janez Kranjc) –
49‑50/40/č

K
kapital
Nadaljnji razvoj doktrine in‑house na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 14/6–8/č
Prvi konkretni koraki (Matej Tomažin) – 14/34/č
Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka – 18/21/sp
Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih
družb ni bilo v skladu z Ustavo (Joži Češnovar) – 19/9–11/č
Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90.
člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona
o dohodnini – 22/IV/erar
Matej Tomažin Privatizacija bo – 23/34/č
Usklajevanje term sheeta v postopku pridobivanja investicije
(Marko Ketler) – 34/14–16/č
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije (Marko Mehle) – 40‑41/II–VII/pril
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Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne
enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo
– 45/II–IV/erar
O tujih neposrednih investicijah tako in drugače (Maja Makovec
Brenčič) – 46/34/č
Ni zanemarljivo, skozi kakšna očala gledamo (Matej Tomažin) –
48/34/č

kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo
glej tudi mobing
Motivacijski spekter kaznivih dejanj pri soočanju s tujo spolnostjo
prek interneta (Andrej Ferlinc) – 2/II–V/pril
Krajevna in časovna veljavnost slovenskega kazenskega prava za
obravnavo udeležb (Damjan Korošec) – 2/V–VII/pril
Nezakonito pridobljen dokaz – varstvo zasebnosti – pregled ženske
torbice – 5/23/sp
Kazenski postopek – razlogi za izpodbijanje sodbe na podlagi
priznanja – nadaljevano kaznivo dejanje – 8/20–23/sp
Vloga in položaj skesancev pri pregonu hudih kaznivih dejanj
(Tanja Frank Eler) – 9/14‑15/č
Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ‑1 (Damijan Florjančič) –
12/9–11/č
Slovenija – oaza davčnih utajevalcev? (Nina Židanik) – 13/11–13/č
Začetek poskusa v primeru sostorilstva (Matjaž Ambrož) –
14/14‑15/č
Nujnost celovite pravne ureditve boja proti dopingu v Sloveniji
(Nika Brežnik in Vasilka Sancin) – 16‑17/21‑22/č
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku
(Tine Jurič) – 16‑17/II–VIII/pril
Identifikacija storilca pri vdoru v Gmail – 18/24/mo
Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje (Barbara Gabrovec)
– 22/10‑11/č
Nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist – uporaba
milejšega zakona – odločba o kazenski sankciji – 23 /19–24/sp
In flagranti: Vrnitev represivne psihiatrije? (Hinko Jenull) –
31‑32/41/č
Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo
vprašanje (Leon Recek) – 37/15–17/č
Ugotavljanje namena pri zlorabi položaja ali zaupanja
(Liljana Selinšek) – 44/9–11/č
Nadaljevano kaznivo dejanje v novejši sodni praksi (Nina Židanik) –
47/13–15/č

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
Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (Matjaž Jan, Miha Bratina in Uroš Ilić) – 1/II–VII/pril
In flagranti: Ti, a teb' kej po čopiču teče? (Hinko Jenull) – 2/33/č
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka
(Aleš Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Med sivino življenja in črno kroniko (Nika Skvarča) – 5/29/por
O kazenski represiji v demokratični pravni državi (Ljubo Bavcon) –
6‑7/17‑18/č
Dokaz prepričanja ni tudi dokaz o obstoju dejstev (Klavdija Štarkel)
– 6‑7/32/sp
Odgovornost države za spolne zlorabe v zasebnih šolah
(Klavdija Štarkel) – 8/24/sp
European Police and Criminal Law Co‑operation (Irena Vovk) –
8/30/prik
Nezakonitosti pri ocenjevanju potrebnosti trajanja odvzema prostosti
neprištevnemu morilcu (Andreja Tratnik) – 9/27‑28/sp
Cestnoprometno kazensko pravo (Hinko Jenull) – 9/30‑31/prik
Dirty Assets – Emerging Issues in the Regulation of Criminal and
Terrorist Assets (Irena Vovk) – 9/30/prik
Razveljavljeno kaznivo dejanje lahko vpliva na predčasni izbris
obsodbe iz kazenske evidence (Nika Skvarča) – 10/23‑24/sp
Sledenje ukradenim mobilnim telefonom – 12/23/mo
Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih
(Šime Ivanjko) – 13/3/uv
European Police and Criminal Law Co‑operation (Irena Vovk) –
14/30 / prik
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju (Zvonko Fišer)
– 15/II–VI/pril
Ko moj telefon vohuni za mano (Primož Gorkič) – 16‑17/3/uv
Suspenz pogodbe o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/25/vo

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Gospodarska kriminaliteta (Irena Vovk) – 16‑17/40/por
Domneva nedolžnosti v tujem kazenskem postopku (Klavdija Štarkel)
– 19/25/sp
Zbornik za Alenko Šelih (Ciril Keršmanc) – 19/30‑31/prik
Ljubljansko okrožno sodišče danes in jutri (Marjan Pogačnik) –
20/3/uv
ESČP: pogajanja o priznanju krivde so sprejemljiva (Andreja Tratnik)
– 20/21‑22/sp
Politika, pravo, ekonomija in kriminal (Aleš Završnik) –
20/30‑31/prik
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj (Klavdija Štarkel) – 21/20‑21/sp
Pomilostiti Janeza Janšo? (Janez Pogorelec) – 24‑25/3/uv
Ima prijava spolne zlorabe lahko elemente zlorabe otroka?
(Zlatka Rakovec Felser) – 24‑25/11‑12/č
Zadeva Patria – (ne)pravo v kontekstu (Matej Avbelj) – 26/II–VII/pril
Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z
nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi – Solange Reloaded
(Anže Erbežnik) – 27/II–VII/č
Corruption, Greed and Crime‑money – Sleaze and Shady
Economy in Europe and Beyond (Irena Vovk) – 27/30/prik
Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna
(Janez Pogorelec) – 28/13–15/odm
Amnestija ne more veljati za vojna hudodelstva (Klavdija Štarkel) –
28/25‑26/sp
Novejši razvoj v nemškem gospodarskem kazenskem pravu
(Miha Šošić) – 28/29/por
Osebe z motnjami v duševnem razvoju – nevidne žrtve kaznivih
dejanj (Monika Grom) – 31‑32/18‑19/č
Preprečevanje nasilja (Irena Vovk) – 31‑32/40/por
S kaznovalnim nalogom nad zdravniško povzročitev smrti iz
malomarnosti (Nika Skvarča) – 33/25‑26/sp
The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime (Irena Vovk) –
33/30/prik
Svobodno čivkanje – o neustavnosti hrambe prometnih podatkov
(Nika Skvarča) – 34/29/por
Criminal Law and Human Rights (Irena Vovk) – 34/30/prik
Je res vse tako slabo? (Janez Kranjc) – 36/3/uv
Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja –
evidenca vpisanih kaznivih dejanj (Maja Lajevec) – 36/8–10/č
Hate Crimes in Cyberspace (Irena Vovk) – 37 / 30 / prik
Environmental Crime and its Victims – Perspectives within Green
Criminology (Irena Vovk) – 40‑41/38/prik
Ali zaupati izvedencem? (Irena Vovk) – 42‑43/18‑19/por
Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve
(Primož Gorkič) – 42‑43/II–VIII/pril
Kazensko preganjanje novinarjev (Jasmina Beganović) – 44/29/por
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (II.) (Marko Stupica) –
46/16‑17/odm
Ostreje proti lažnim izjavam v ugovoru zoper izvršbo (Igor Kadunc)
– 47/10/odm
Omejitev osebne svobode psihiatričnim bolnikom – 47/16/mo
Med sivino vsakdana in črnilom hobotnice (Nika Skvarča) –
47/24‑25/por
Istanbulska konvencija (Irena Vovk) – 47/28/por
Paradoksi: Bulicid (Aleš Završnik) – 47/29/č
Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja
(Barbara Nerat in Damjan Korošec) – 48/6–8/č
In flagranti Veseli december (Hinko Jenull) – 48/33/č
Ob šestdesetletnici Inštituta za kriminologijo (Ljubo Bavcon) –
49‑50/35‑36/č
Prav(ičn)o: Začasno zadržanje in enakost (Ciril Ribičič) –
49‑50/41/č

kazensko procesno pravo
Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma
osumljenec (Jorg Sladič in Pavla Sladič Zemljak) – 2/6–8/č
Kazenski postopek: legitimnost skozi preverljivost (Primož Gorkič) –
4/3/uv
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v slovenskem
pravu: drugi del (Primož Gorkič) – 5/II–VIII/pril
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku (Hinko Jenull)
– 5/30‑31/prik
Paradoksi: »Metapodatki« (Aleš Završnik) – 5/33/č
Odločanje o priporu v pritožbenem postopku – z zakonsko
nevzdržnostjo do iskane ustavnosti (Aleksander Karakaš) –
6‑7/14–17/č
Nekaj argumentov proti utilitaristični doktrini izločanja dokazov
(Miha Šošić) – 8/15‑16/odm
Kazenski postopek – razlogi za izpodbijanje sodbe na podlagi
priznanja – nadaljevano kaznivo dejanje – 8/20–23/sp
Vloga in položaj skesancev pri pregonu hudih kaznivih dejanj
(Tanja Frank Eler) – 9/14‑15/č
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Posredovanje podatkov o IP‑naslovu bralca – 10/20/mo
Začetek kazenskega postopka (Luka Vavken) – 11/10–12/č
Odmera kazni – alternativni način izvršitve kazni zapora –
13 /20–22/sp
Privilegij zoper samoobdolžitev – 14/21‑22/sp
Instrukcijska maksima na poti v ropotarnico zgodovine?
(Leon Recek) – 15/12–14/č
Upravljanje kazenskega postopka – kaj se lahko naučimo iz
izkušenj Anglije (Janko Marinko) – 16‑17/15–19/č
Privilegij zoper samoobdolžitev – 16‑17/26‑27/sp
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku
(Tine Jurič) – 16‑17/II–VIII/pril
Odmera kazni – alternativni način izvršitve kazni zapora –
16‑17/27–30/sp
Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? (Andrej Ferlinc) –
18/6–8/č
Identifikacija storilca pri vdoru v Gmail – 18/24/mo
Pravica mladoletnega oškodovanca, da ga v kazenskem postopku
spremlja oseba, ki ji zaupa (Katja Šugman Stubbs) –
19/15‑16/č
Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo (Neža Šubic
in Helena Uršič) – 19/17‑18/č
Policijsko zaprosilo za podatke o IP‑naslovu spletnih komentatorjev
– 19/21/mo
Metoda in resnica v kazenskem postopku (Rok Svetlič) –
22/12‑13/č
Odločiti ali ne – pritožba zagovornika zoper sklep o priporu, ko je
obdolženec na begu (Saša Kmet) – 23/15‑16/č
Vrhovno sodišče in ustavnopravne razsežnosti sojenja (Matevž
Krivic) – 28/16–18/č
Preiskovanje pri odvetniku in pravna država (Marko Bošnjak) –
31‑32/3/uvo
»Nedosegljiv dokaz« v kaznovalnem postopku (Jaka Pengov) –
31‑32/16‑17/č
Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega
postopka po razveljavitvi ZEKom‑1 (Primož Gorkič) –
33/6–10/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – kritična presoja zakonitosti
ravnanja sodišča in Policije (Tine Jurič) – 35/8–10/č
Še o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja (Igor Bele)
– 37/7/odm
Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo
vprašanje (Leon Recek) – 37/15–17/č
In flagranti: Enakost orožja (Hinko Jenull) – 37/33/č
Zastaranje pravice do odmere stroškov kazenskega postopka –
izvršitev odločbe o stroških – 38/21–24/sp
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (Marko Stupica) –
39/18‑19/č
Izredna omilitev kazni – izgon tujca ‑ pravica do družinskega
življenja – 45/19–22/sp
Novela ZKP‑M (Irena Vovk) – 46/32/por

kaznovalno pravo
glej tudi globe in smrtna kazen
Izzivi in odzivi – drugi zvezek (Matjaž Ambrož) – 1/30‑31/prik
Odločanje o priporu v pritožbenem postopku – z zakonsko
nevzdržnostjo do iskane ustavnosti (Aleksander Karakaš) –
6‑7 /14–17/č
O kazenski represiji v demokratični pravni državi (Ljubo Bavcon) –
6‑7/17‑18/č
Prekrškovni organ z odvzeto potno listino ni ravnal skladno z
določbami ZP‑1 – 8/21/mo
Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države (Katarina Zidar
Al‑Mutairi) – 10/13‑14/č
Inšpekcije – potrebujemo reformo? (Andrejka Grlić) – 10/II–XII/pril
Razveljavljeno kaznivo dejanje lahko vpliva na predčasni izbris
obsodbe iz kazenske evidence (Nika Skvarča) – 10/23‑24/sp
Solze v zaporu (Svit Senković) – 12/24/sp
Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o
stroških v postopku o prekršku (Tina Lesar) – 13/14‑15/č
Odmera kazni – alternativni način izvršitve kazni zapora –
13/20–22/sp
ESČP vnovič o nemški ureditvi varnostnega zapora
(Marjana Garzarolli) – 13/24/sp
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku
(Tine Jurič) – 16‑17/II–VIII/pril
Odmera kazni – alternativni način izvršitve kazni zapora –
16‑17/27–30/sp
Kaznovanje za neobstoječ prekršek – 16‑17/27/mo
Sistem vrednotnic (Irena Vovk) – 18/32/por
Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček?
(Andrejka Grlić) – 19/3/uv
Prizadevanje za povečanje učinkovitosti prekrškovnih postopkov
(Maroje Paniko) – 20/26‑27/por

Odločiti ali ne – pritožba zagovornika zoper sklep o priporu, ko je
obdolženec na begu (Saša Kmet) – 23/15‑16/č
Nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist – uporaba
milejšega zakona – odločba o kazenski sankciji – 23 /19–24/sp
Pomilostiti Janeza Janšo? (Janez Pogorelec) – 24‑25/3/uv
Zavarovanje izvršitve izrečenih sankcij (Tine Jurič) – 24‑25/13‑14/č
Inšpekcijski pregledi (Irena Vovk) – 24‑25/36/por
Kaznovanje lastnika vozila za prekršek, storjen z njegovim vozilom
– 26/19/mo
Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom
(Aleš Velkaverh) – 26/21‑22/sp
Vpliv osebnega stečaja kršitelja na njegovo odgovornost za
prekršek (Liljana Selinšek) – 28/6–8/č
Storilcu prekrška odvzeta možnost obrambe – 28/21/mo
Paradoksi: Zaporska peonaža (Aleš Završnik) – 28/33/č
»Nedosegljiv dokaz« v kaznovalnem postopku (Jaka Pengov) –
31‑32/16‑17/č
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih (Polonca Kovač)
– 33/12‑13/č
Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih
sistemov (Lea Vatovec) – 33/20‑21/sp
Guantánamo na evropskih tleh (Igor Vuksanović) – 33/22‑23/sp
Kavelj 22: (ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila
(Aleš Žiher) – 36/6–8/č
Še o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja (Igor Bele)
– 37/7/odm
Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo
vprašanje (Leon Recek) – 37/15–17/č
Kdaj izročitev osebe državi z dosmrtnim zaporom krši prepoved
nečlovečnega kaznovanja? (Igor Vuksanović) – 37/22‑23/sp
Ekonomika gospodarskih sankcij (Jože Mencinger) – 37/34/č
Vnovič o čezmejnem učinku EKČP (Igor Vuksanović) – 39/25/sp
Re ero: Slovenija v slabi ligi? (Janja Hojnik) – 39/33/č
Pravica do povrnitve škode – 40‑41/24/sp
Prekršek – kajenje v zaprtih javnih prostorih – 40‑41/27–29/sp
Nezadovoljstvo pobudnice zaradi neuvedbe postopka o prekršku –
40‑41/28‑29/mo
Skladnost dosmrtnega zapora z EKČP (Matic Kumer) –
42‑43/29‑30/sp
Izredna omilitev kazni – izgon tujca ‑ pravica do družinskega
življenja – 45/19–22/sp
Pošteno sojenje in izzivanje kriminalne dejavnosti (Klavdija Štarkel)
– 45/26/sp
Žalostna usoda borca za pravico do golote (Igor Vuksanović) –
45/27/sp
Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka (Mojca Prelesnik) –
46/3/uv
Zapiranje izvršilnih dolžnikov samo po sebi ni nedopustno
(Igor Vuksanović) – 47/19/sp
Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko
obravnavano kot zahteva za sodno varstvo? (Ivan Šelih) –
48/8‑9/č
Odvzem prostosti ne izključuje možnosti udeležbe na pogrebu
(Matic Kumer) – 48/25‑26/sp
V imenu Atatürka (Lena Šutanovac) – 48/26/sp
Izvršitev odvzema premoženja po ZOPNI (Hinko Jenull) –
49‑50/8‑9/č
Prav(ičn)o: Začasno zadržanje in enakost (Ciril Ribičič) –
49‑50/41/č

Kitajska
Novo mednarodno zasebno pravo Kitajske (Jorg Sladič) –
3/30‑31/prik
Nepoznavanje prava največja ovira pri širitvi slovenskih podjetij na
kitajski trg? (Maruša Pozvek) – 35/27‑28/por
Innovation And Intellectual Property In China – Strategies, Contexts
and Challenges (Irena Vovk) – 42‑43/38/prik

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Večja zaščita potrošnika (Irena Vovk) – 1/32/por
Plačilo DDV pri nakupu novega traktorja v drugi državi članici –
4/II/erar
Prenova pravil o državnih pomočeh de minimis (Petra Ferk) –
6‑7/II–VII/pril
Pojem »namerno povzročena kršitev« in odgovornost upravičencev
do pomoči za ravnanje tretjega (Matija Miklič) – 10/22‑23/sp
Spletni smerokaz: Pomurje – kjer vse raste (Irena Vovk) –
10/34/prik
Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – posebnosti pri
ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov –
13/II‑III/erar
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K–L
Določitev zavarovalne osnove za kmete – v letu 2014 – 15/II/erar
Kmetje in izdajanje računov, potni nalogi – 15/III‑IV/erar
Biotechnology Regulation and GMOs – Law, Technology and Public
Contestations in Europe (Irena Vovk) – 15/30/prik
Le geografska zaščita Unije (zares) šteje! (Zoran Skubic) –
20/23‑24/sp
Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča (Damijan Brulc) –
22/6–8/č
Zavarovanje civilne odgovornosti mora kriti nesrečo, do katere pride
pri uporabi vozila, ki je skladna z njegovo običajno funkcijo
(Petra Weingerl) – 35/26‑27/sp
Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo
jasno, kako bo odločilo v poznejših zadevah (Saša Sever) –
44/25‑26/sp
Je prehransko dopolnilo lahko ekološko pridelano
(Neža Pogorelčnik) – 47/20/sp
Nosilec dejavnosti za davčne namene in izdajanje računov –
49‑50/II‑III/erar

knjige
glej literatura

kohezijski skladi
Bo zahtevi po vpisu inženirja v imenik pristojne zbornice ob oddaji
ponudbe sledila finančna sankcija? (Milena Basta Trtnik) –
35/II–VII/pril

Komisija za preprečevanje korupcije
Paradoksi: Vsenavzoča korupcija (Aleš Završnik) – 11/33/č
Spletni smerokaz: Supervizor (Irena Vovk) – 13/38/prik
Prav(ičn)o: Nadvlada? (Ciril Ribičič) – 36/33/č
10 let KPK (Irena Vovk) – 39/32/por
Deset let Komisije za preprečevanje korupcije (Jasmina Beganović)
– 40‑41/37/por

koncesije
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb (Boštjan Ferk) –
20/6–8/č
Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU (Nina Pekolj)
– 26/11–13/č
Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu
– posredni oškodovanci – 29‑30/24‑25/sp

konkurenčno pravo
Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (Matjaž Jan, Miha Bratina in Uroš Ilić) – 1/II–VII/pril
Zakaj Microsoftov prevzem Skypa ne nasprotuje pravu EU
(Zoran Skubic) – 1/24‑25/sp
Prenova pravil o državnih pomočeh de minimis (Petra Ferk) –
6‑7/II–VII/pril
Slovenski bančni sistem občutil trdo naravo mehkega prava EU
(Peter Merc in Marko Stoilovski) – 8/6–8/č
SAZAS – kršitev pravil o prepovedi omejevanja konkurence –
15 /18‑19/sp
Koncerni (Gregor Drnovšek) – 18/30‑31/prik
Sanctions in EU Competition Law – Principles and Practice
(Irena Vovk) – 19/30/prik
Oviranje preiskave po ZPOmK‑1 (David Vogrinec) – 21/8–10/č
»Učinek dežnika«, posredna vzročna zveza in meje odškodninske
odgovornosti nezakonitih kartelov po pravu EU (Zoran Skubic)
– 23/25‑26/sp
Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih
sistemov (Lea Vatovec) – 33/20‑21/sp
Prav(ičn)o: Nadvlada? (Ciril Ribičič) – 36/33/č
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia
iuris Europae noce (Petra Weingerl) – 38/II–VIII/pril
Za poenostavitev javnega naročanja (Peter Černigoj) – 39/6–8/č
EU Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases
(Irena Vovk) – 42‑43/38/prik
Vnovič o predragi uporabi plačilnih kartic v EU (Zoran Skubic) –
44/24‑25/sp
Vnovič o Bruseljski uredbi I (Neža Pogorelčnik) – 45/23‑24/sp
European Competition Law – A Case Commentary (Irena Vovk) –
45 / 30‑31 / prik

korupcija
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glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Z obrobja postave: Dezorientacija države (Tomaž Pavčnik) – 3/33/č
Zahteva za oceno ustavnosti – 6‑7/26/sp
Obvladovanje korupcije v EU (Bećir Kečanović) – 9/12‑13/č
Kdo se boji informiranih državljanov? (Nataša Pirc Musar) –
11/3/uv

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č
Paradoksi: Vsenavzoča korupcija (Aleš Završnik) – 11/33/č
Krepitev integritete slovenskih sodnikov (Vita Habjan Barborič) –
18/16‑17/č
Corruption – Economic Analysis and International Law (Irena Vovk)
– 26/30/prik
Corruption, Greed and Crime‑money – Sleaze and Shady
Economy in Europe and Beyond (Irena Vovk) – 27/30/prik
Spletni smerokaz: Transparentnost volitev (Irena Vovk) – 35/38/prik
Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov (Rajko Pirnat)
– 38/8‑9/č
Deset let Komisije za preprečevanje korupcije (Jasmina Beganović)
– 40‑41/37/por
Prav(ičn)o: Lobiranje in »lobiranje« (Ciril Ribičič) – 42‑43/41/č
Lobiranje med zakonom in korupcijo (Irena Vovk) – 44/14/por
Na 39. mestu (Irena Vovk) – 48/32/por
In flagranti Veseli december (Hinko Jenull) – 48/33/č
Spletni smerokaz: Transparency International Slovenije (Irena Vovk)
– 48/38/prik

kredit
glej posojila

kriminologija
Med sivino življenja in črno kroniko (Nika Skvarča) – 5/29/por
Med sivino vsakdana in črnilom hobotnice (Nika Skvarča) –
47/24‑25/por
Ob šestdesetletnici Inštituta za kriminologijo (Ljubo Bavcon) –
49‑50/35‑36/č

kultura
Watching Human Rights: The 101 Best Films (Irena Vovk) –
3/30/prik
Prešeren med »biti« in »imeti« (Andrej Ferlinc) – 5/3/uv
Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen (Miloš Senčur)
– 5/17‑18/č
Prenehanje delovnega razmerja kot disciplinski ukrep (Nana Weber)
– 11/16/vo
Zunajproračunsko financiranje filmske produkcije – 11/18/sp
Ko v Strasbourgu ozelenijo breze (Nika Skvarča) – 15/26/sp
Sodna prepoved dostopa do spletnih strani, ki kršijo avtorske
pravice (Zoran Skubic) – 16‑17/32‑33/sp
Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih
vsebin (Miha Trampuž) – 19/II–V/pril

L
lastninska pravica
glej tudi zemljiška knjiga
Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo –
nič novega ali leži kaj pod površino? (Tjaša Ivanc)
– 9/II–VIII/pril
Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic
(Maruša Pozvek) – 10/9‑10/č
Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v
zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 12/12‑13/č
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik
(Tomaž Pahulje in Boštjan Smolej) – 12/II–VII/pril
Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu (Matjaž Tratnik) –
12/29/prik
Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji
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Politična vzdržnost (Irena Vovk) – 28/32/por
Kršitev načela enakosti pri obravnavi strank, ki izpolnjujejo pogoje
za pridobitev denarne socialne pomoči – 29‑30/23/sp
Sodnik naj bo učitelj! (Marko Pavliha) – 33/3/uv
Neodvisnost v narekovajih (Dino Bauk) – 39/3/uv
Neodvisnost tožilstva in tožilcev – zakaj? (Blaž Mrva) – 39/17‑18/č
Neodvisnost pravnikov v narekovajih in brez njih (Matevž Krivic) –
40‑41/21‑22/odm
In flagranti: Kako komentirate? (Hinko Jenull) – 44/33/č
Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev (Evelin Pristavec Tratar in
Peter Pavlin) – 46/14–16/odm
Ali konvencija živi? (Vlasta Nussdorfer) – 49‑50/3/uv

najem
Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine –
18/IV/erar
Stanovanjski sklad RS je odgovornost preložil na najemnika –
22/21/mo
Subsidiarna odgovornost države za obratovalne stroške najemnika
(Anita Dolinšek) – 27/20‑21/vo
Zmaga? (Svit Senkovič) – 29‑30/29‑30/sp
Posredovanje osebnih podatkov najemnika groba – 33/20/mo
Občina ni izvršila izvršljive odločbe – 33/26/mo
Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor
(Igor Vuksanović) – 34/30‑31/prik

Nemčija
Vohunjenje z razlogom (Nika Skvarča) – 9/28/sp
Prav(ičn)o: Drugi glas (Ciril Ribičič) – 12/33/č
ESČP vnovič o nemški ureditvi varnostnega zapora (Marjana
Garzarolli) – 13/24/sp
»Ne volite hujskača« (Matej Cerar) – 19/24/sp
Domneva nedolžnosti v tujem kazenskem postopku (Klavdija Štarkel)
– 19/25/sp
Novejši razvoj v nemškem gospodarskem kazenskem pravu
(Miha Šošić) – 28/29/por
S kaznovalnim nalogom nad zdravniško povzročitev smrti iz
malomarnosti (Nika Skvarča) – 33/25‑26/sp
Za sodišča ni primerno, da bi narekovala medijem, kako morajo
poročati o zadevah (Špela Kunej) – 36/23‑24/sp
Posvojitelja sta upravičeno pričakovala neomejeno roditeljsko
pravico kljub drugačnemu dogovoru z biološko materjo
(Matic Kumer) – 37/24‑25/sp
Pošteno sojenje in izzivanje kriminalne dejavnosti (Klavdija Štarkel)
– 45/26/sp

nepravdni postopek
Ureditev meje zemljiške parcele po določbah ZEN (Božidar Demšar)
– 11/II–VIII/pril
Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja –
začasna odredba o ureditvi razmerij – stroški – 40‑41/24‑25/sp
Kritje stroškov predlagateljevega pravnega pooblaščenca pri
sodnem preizkušanju primernosti denarne odpravnine
(Saša Prelič) – 46/6‑7/č

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Energetska izkaznica (Janez Tekavc) – 2/8‑9/č
Izpodbijanje vrstnega reda poplačila terjatev na razdelitvenem
naroku – zastavna pravica na nepremičnini – 2/26–28/sp
Tožbeni zahtevek Paulijanske tožbe – 3/22/sp
Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 3/II–VI/pril
Davek na nepremičnine – vidik občine (Nejc Zemljak) –
3 /VII‑VIII/pril
Spletni smerokaz: Nepremičninski kalkulator (Irena Vovk) –
3/38/prik
Območne obrtno‑podjetniške zbornice bodo iz sredstev
stanovanjskih ustanov kovale dobiček (Primož Feguš) –
4/6–8/č
Začasno zadržanje Zakona o davku na nepremičnine – 6‑7/26/sp
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DURS – seznam invalidnih oseb – 6‑7/27/mo
Črne gradnje (Nana Weber) – 6‑7/40/por
Novosti na področju davka na nepremičnine (Andrej Grah
Whatmough) – 8/13–15/č
Podatki o nepremičninah Irena Vovk) – 8/32/por
Enotna obdavčitev (Irena Vovk) – 9/32/por
Višina predujma ovira za upnike (Nana Weber) – 10/24/por
Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v
zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 12/12‑13/č
Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu (Matjaž Tratnik) –
12/29/prik
Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji
prihodnosti? (Andrej Grah Whatmough) – 13/6–8/č
Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin –
13/20/sp
In flagranti: Nepremičninski davek (Hinko Jenull) – 13/33/č
Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin
na odmero dinamičnih premoženjskih davkov (Jernej Podlipnik)
– 18/15‑16/č
Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo
poteka dveh let od začetka uporabe objekta – 18/I/erar
Dolžnost upravnika zalagati sredstva za plačilo skupnih obratovalnih
stroškov (Anita Dolinšek) – 19/19/vo
Pridobitev prisilne zastavne pravice na nepremičnini – razglasitev in
objava zapisnika o rubežu – 19/20–22/sp
Dolžnost upravnikov obveščati dobavitelje o spremembi podatkov
(Anita Dolinšek) – 20/16/vo
Razpolaganje z zahtevkom za izterjavo sredstev rezervnega sklada
(Anita Dolinšek) – 21/16/vo
Novele in novele (Janez Tekavc) – 22/3/uv
Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča (Damijan Brulc) –
22/6–8/č
Dogovor glede delitve obratovalnih stroškov (Anita Dolinšek) –
22/18/vo
Stanovanjski sklad RS je odgovornost preložil na najemnika –
22/21/mo
Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo
(Dominik Kuzma) – 22/II–VIII/pril
Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos
hipoteke (Aleksander Vojičić) – 23/8–10/č
Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji
(Anita Dolinšek) – 23/18/vo
Subsidiarna odgovornost države za obratovalne stroške najemnika
(Anita Dolinšek) – 27/20‑21/vo
Naknadna prodaja garaže in nižja stopnja DDV – 27/IV/erar
Še o (nenehnem) noveliranju ZIZ in cenitvah nepremičnin
(Franci Gerbec) – 28/11–13/odm
Služnost stanovanja in stroški upravljanja (Anita Dolinšek) –
29‑30/9–12/č
Solastnina – ponudba predkupnemu upravičencu za prodajo
nepremičnine – 29‑30/23‑24/sp
Zmaga? (Svit Senkovič) – 29‑30/29‑30/sp
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin (Breda Mulec) – 31‑32/22–23/č
Tveganja kupca pri nakupu na javni dražbi (Cvetka Horvat) –
34 /8–11/č
Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor
(Igor Vuksanović) – 34/30‑31/prik
Novosti nepremičninske izvršbe po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja
Klug) – 36/II–VIII/pril
Odslej odlogi ne bodo več zavirali izvršilnih postopkov?
(Cvetka Horvat) – 37/6‑7/č
Upravljavci stvarnega premoženja – 37/21/sp
Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja –
začasna odredba o ureditvi razmerij – stroški – 40‑41/24‑25/sp
Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje
vrednosti stvarnega premoženja države in občin (Domen Neffat
in Sašo Potočnik) – 42‑43/13‑14/č
Obdavčitev nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju
(Irena Vovk) – 42‑43/23/por
Veljavnost pogodbe o prodaji nepremičnine – dogovor o obliki
pogodbe – 42‑43/26–28/sp
Sklepne ugotovitve, predlogi in priporočila 5. sekcije – Obdavčitev
nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju –
44/17‑18/por
Vpis hipoteke z zaznambo izvršljivosti v zemljiško knjigo –
identičnost identifikacijskih znakov – istovetnost nepremičnine
– 44/20‑21/sp
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ‑J (Matjaž Verbič) –
44/30‑31/prik
Zastaralni roki za terjatve upravnikov (Nuša Kremzer Mlinar, Ana
Harb in Jana Železnik) – 47/6‑7/č
Jamčevanje za stvarne napake – OZ – ZVPot – 49‑50/22‑23/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Zastaranje terjatev upravnika večstanovanjske stavbe do etažnih
lastnikov – 49‑50/26/sp

nezdružljivost funkcij
Sodnik naj bo učitelj! (Marko Pavliha) – 33/3/uv

ničnost pogodbe
Nemožnost uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v primeru ničnosti
pogodbe zaradi dela na črno (Judita Dolžan) – 6‑7/33‑34/sp
Nične pogodbe z namenom oškodovanja upnikov skozi sodno
prakso (Blaž Mrva) – 13/10‑11/č

Nizozemska
Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo
poteka dveh let od začetka uporabe objekta – 18/I/erar
Vnovič o zaščiti novinarskih virov (Igor Vuksanović) – 34/26/sp
Državne skrivalnice (Dina Bulog) – 35/15‑16/č
Zavrnitev dovoljenja za stalno prebivanje krši pravico do
družinskega življenja (Sandra Bitenc) – 46/26‑27/sp

Norveška
Neobrazložena odločba o pravnem sredstvu je lahko v nasprotju z
EKČP (Aleš Velkaverh) – 42‑43/28‑29/sp

notariat
Notarski zapis – vpis v zemljiško knjigo – primernost listine –
48/20‑21/sp

O
občine
Davek na nepremičnine – vidik občine (Nejc Zemljak) –
3/VII‑VIII/pril
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č
Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču –
12/22/mo
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik
(Tomaž Pahulje in Boštjan Smolej) – 12/II–VII/pril
Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji
prihodnosti? (Andrej Grah Whatmough) – 13/6–8/č
Transparentnost v zameno za konkurenčnost (Igor Knez) –
13/8‑9/č
Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin –
13/20/sp
Socialno podjetništvo – priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno
okolje (Karmen Rodman in Andreja Kokalj) – 14/11‑12/č
Ali sme občina posredovati društvu osebne podatke starejših
občanov? – 14/22/mo
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/20/sp
Urejanje prostora – priprava in sprejem prostorskega akta –
19/20/sp
Priključitev objektov v nelegalnih romskih naseljih na električno
omrežje – 19/23/mo
Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe
(Milena Basta Trtnik) – 20/II–VI/pril
Diskriminacija pri dodeljevanju občinske denarne pomoči
novorojencem – 21/19/mo
Diskriminatorni sklep občinskega sveta – 22/20/mo
Prav(ičn)o: Konstruktivni odpoklic župana (Ciril Ribičič) – 23/33/č
Novosti pri izvedbi letošnjih rednih lokalnih volitev (Roman Lavtar) –
28/8–10/č
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin (Breda Mulec) – 31‑32/22–23/č
Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču (Igor
Vuksanović) – 31‑32/25‑26/vo
Občina ni izvršila izvršljive odločbe – 33/26/mo
Spletni smerokaz: Ničelni odpadki (Irena Vovk) – 34/38/prik
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Spletni smerokaz: Transparentnost volitev (Irena Vovk) – 35/38/prik
Podatki o poklicu kandidatov na volitvah – 37/23/mo
Urejanje prostora – 38/20/sp
Ali lahko (zgolj) učitelji parkirajo na šolskem dvorišču?
(Igor Vuksanović) – 39/20‑21/vo
Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje
vrednosti stvarnega premoženja države in občin (Domen Neffat
in Sašo Potočnik) – 42‑43/13‑14/č
Obdavčitev nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju
(Irena Vovk) – 42‑43/23/por

O

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Sklepne ugotovitve, predlogi in priporočila 5. sekcije – Obdavčitev
nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju –
44/17‑18/por
Plačilo komunalnega prispevka (Igor Vuksanović) – 48/15/vo

obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (Maja Prebil in Maja Potočnik) –
1/14–16/č
Tožbeni zahtevek Paulijanske tožbe – 3/22/sp
Odgovornost neposrednega oškodovanca za škodo posrednega
oškodovanca – pravica do odškodnine po ZOZP – 4/20‑21/sp
Subjektivne meje pravnomočnosti – obseg porokove obveznosti –
stečaj glavnega dolžnika – 4/21–23/sp
Nezmožnost prihoda na delo (dr. Nana Weber) – 6‑7/25/vo
Znižanje pogodbene cene – z nasprotno tožbo ali z ugovorom?
(Aleš Galič) – 8/9–11/č
Vpis spremembe družbenika v sodni register – pooblastilo za
sklenitev pravnega posla – naknadna odobritev pravnega posla
– 10/19‑20/sp
Nične pogodbe z namenom oškodovanja upnikov skozi sodno
prakso (Blaž Mrva) – 13/10‑11/č
Odstop dela plače (Nana Weber) – 13/18‑19/vo
Kaj je mogoče šteti kot računsko napako v postopkih oddaje
javnega naročila? (Maja Prebil) – 13/II–VIII/pril
Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji
pravice stranke (Aleš Velkaverh) – 14/24‑25/sp
Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb
(Igor Vuksanović) – 15/10‑11/č
Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča (Damijan Brulc) –
22/6–8/č
Pravna narava sodne poravnave – ničnost – 22/20‑21/sp
Obveznostno pravo (Janez Tekavc) – 22/30/prik
Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos
hipoteke (Aleksander Vojičić) – 23/8–10/č
Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava
(Uroš Pavlina) – 23/16‑17/č
Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče (Sabina
Kastelic) – 26/6‑7/č
Vložitev tožbe pri nepristojnem sodišču – odstop zadeve
pristojnemu sodišču – pretrganje zastaranja – 26/18–21/sp
Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe – 27/22‑23/sp
Višina odškodnine za premoženjsko škodo – stroški pomoči in
nege družinskih članov – 28/20‑21/sp
Pogodba o preužitku – učinki odstopne izjave preživljanke –
28/21–23/sp
Vloga kolizijskega zastopnika pri ugotavljanju očetovstva
(Jasna Hojnik) – 31‑32/12‑13/č
Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču
(Igor Vuksanović) – 31‑32/25‑26/vo
Pogodbena kazen v delovnem pravu (Janez Vrečer) –
31‑32/II–VIII/pril
Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji
plačilnih nalogov (Andrej Ekart) – 33/II–VIII/pril
Pogodbeno pravo I (Matija Damjan) – 33/30‑31/prik
Spremembe v zvezi z izterjavo preživninskih terjatev po noveli ZIZ‑J
(Anja Drev) – 35/6–8/č
Povrnitev premoženjske škode – zamuda s prevozom prtljage
pri mednarodnem letalskem prevozu – dokazno breme –
35/19–22/sp
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia
iuris Europae noce (Petra Weingerl) – 38/II–VIII/pril
Izvršba na plačo po noveli ZIZ‑J (Dida Volk) – 40‑41/11–14/č
Kolektivno nezgodno zavarovanje – pogodba v korist tretjega –
ničnost – 42‑43/25‑26/sp
Veljavnost pogodbe o prodaji nepremičnine – dogovor o obliki
pogodbe – 42‑43/26–28/sp
Še o ugovoru znižanja kupnine (Aleš Velkaverh) – 45/11–13/odm
Zastaralni roki za terjatve upravnikov (Nuša Kremzer Mlinar, Ana
Harb in Jana Železnik) – 47/6‑7/č
Razlaga pogodbe o vezavi tolarskih sredstev – »Modro varčevanje«
– 48/17–20/sp
Jamčevanje za stvarne napake – OZ – ZVPot – 49‑50/22‑23/sp
Zastaranje terjatev upravnika večstanovanjske stavbe do etažnih
lastnikov – 49‑50/26/sp

obramba
glej tudi odvetništvo

obresti
Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi – 27/II‑III/erar
Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti
zavezanca – 27/III/erar

Razlaga pogodbe o vezavi tolarskih sredstev – »Modro varčevanje«
– 48/17–20/sp

odgovornost
Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča (Lojze
Ude) – 2/17–20/odm
Odgovornost neposrednega oškodovanca za škodo posrednega
oškodovanca – pravica do odškodnine po ZOZP – 4/20‑21/sp
Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave
v skladu z 263. členom ZGD‑1 (Dušan Jovanovič in Miha
Bratina) – 5/9–11/č
Pogodbena odškodninska odgovornost odvetnika – seznanitev in
posvet s stranko v zvezi z (ne)nameravanimi procesnimi dejanji
– vložitev tožbe – 5/21–23/sp
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka
(Aleš Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov –
6‑7/IV/erar
Prenosljivost terjatev iz delovnega razmerja – odškodnina za
premoženjsko škodo – 6‑7/26‑27/sp
Odgovornost države za spolne zlorabe v zasebnih šolah
(Klavdija Štarkel) – 8/24/sp
Srbija, Kosovo in nedelujoča sodišča (Svit Senković) – 8/25/sp
Zmaga za izbrisane (Irena Vovk) – 11/32/por
Pol koraka naprej in korak vstran (Blaž Kovač) – 13/16‑17/č
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih
(Neža Kogovšek Šalamon) – 14/23‑24/sp
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve bančne tajnosti v
televizijskem intervjuju (Miha Bratina) – 14/26‑27/sp
Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb
(Igor Vuksanović) – 15/10‑11/č
Še o sodbi ESČP o odškodnini za izbrisane (Matevž Krivic) –
15/14‑15/odm
Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava
(Uroš Pavlina) – 23/16‑17/č
»Učinek dežnika«, posredna vzročna zveza in meje odškodninske
odgovornosti nezakonitih kartelov po pravu EU (Zoran Skubic)
– 23/25‑26/sp
Odškodninska odgovornost članov poslovodstva – stečajni postopek
– 24‑25/22–25/sp
Višina odškodnine za premoženjsko škodo – stroški pomoči in
nege družinskih članov – 28/20‑21/sp
Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu
– posredni oškodovanci – 29‑30/24‑25/sp
Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali
(Nadija Šuler) – 31‑32/20‑22/č
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin (Breda Mulec) – 31‑32/22–23/č
Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču
(Igor Vuksanović) – 31‑32/25‑26/vo
Pogodbena kazen v delovnem pravu (Janez Vrečer) –
31‑32/II–VIII/pril
Zavarovanje civilne odgovornosti mora kriti nesrečo, do katere pride
pri uporabi vozila, ki je skladna z njegovo običajno funkcijo
(Petra Weingerl) – 35/26‑27/sp
Kavelj 22: (ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila
(Aleš Žiher) – 36/6–8/č
Upoštevanje pričakovane življenjske dobe za posamezen spol pri
izračunu višine odškodnine za trajno invalidnost
(Neža Pogorelčnik) – 37/26/sp
Kdaj letalo (za)res zamuja po pravu EU (Zoran Skubic) –
37/27‑28/sp
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia
iuris Europae noce (Petra Weingerl) – 38/II–VIII/pril
Actio pro socio v slovenskem pravu (1.) (Sara Ahlin Doljak) –
39/14–16/č
Actio pro socio v slovenskem pravu (2.) (Sara Ahlin Doljak) –
40‑41/17–20/č
Brezplačna pravna pomoč in nesorazmerno visoki odškodninski
zahtevki (Brina Felc in Mojca Čebular) – 44/8‑9/č
Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo
jasno, kako bo odločilo v poznejših zadevah (Saša Sever) –
44/25‑26/sp
Trk letala z mobilnimi potniškimi stopnicami ni opravičljiv razlog za
hudo zamudo prevoznika (Zoran Skubic) – 47/21‑22/sp
Starostna pokojnina – pokojninska osnova – 49‑50/22/sp

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog nesposobnosti –
zdravstveno stanje delavca – 1/21/sp
Zastopanje družbe pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
poslovodni osebi – 2/25‑26/sp
Nekakovostno in nestrokovno delo (dr. Nana Weber) – 6‑7/25/vo
Tatvina na delovnem mestu (Nana Weber) – 8/18‑19/vo
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Izpodbijanje izredne odpovedi delavca (Nana Weber) – 10/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – večje število
delavcev – 10/18‑19/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov –
reorganizacija – 11/18‑19/sp
Izredna odpoved delavca zaradi neizplačevanja plače (Nana Weber)
– 14/18/vo
Vročanje po ZDR‑1 (Miha Šercer) – 16‑17/6–8/č
Suspenz pogodbe o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/25/vo
Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove
– 22/III‑IV/erar
Davčna obravnava odpravnin – 24‑25/II–IV/erar
Odpoved pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev (Nana Weber)
– 28/19/vo
Delavci pred upokojitvijo – nedopustna praksa upravnih organov
(Nana Weber) – 33/15–17/č
Starejši delavci in delo v izmenah (Nana Weber) – 33/19/vo
Kaj se šteje pri izračunu odpravnine? (Miha Šercer) – 36/19/vo
Kršitev pravic delavcu s priznano reintegracijo – 36/22/mo
Poziv na delo po pravnomočni sodbi (Nana Weber) – 39/21/vo
Odpoved med poskusnim delom (Miha Šercer) – 40‑41/23/vo
Prenehanje delovnega razmerja po bolniški odsotnosti (Miha Šercer)
– 46/20/vo

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo
Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom (Nika Skvarča) – 1/23/sp
Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma
osumljenec (Jorg Sladič in Pavla Sladič Zemljak) – 2/6–8/č
Pravica do pravnega sredstva – zastopanje – pooblastilo odvetniku
– 3/22–25/sp
Pridobivanje podatkov s strani staršev ali odvetnika o zaslužku
starejšega mladoletnika – 4/22/mo
Pogodbena odškodninska odgovornost odvetnika – seznanitev in
posvet s stranko v zvezi z (ne)nameravanimi procesnimi dejanji
– vložitev tožbe – 5/21–23/sp
Spoštovanje sodniške etike – aksiom ali zgolj neobvezujoče načelo?
(Maja Ravbar ‑ Nusdorfer) – 8/11‑12/č
Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o
stroških v postopku o prekršku (Tina Lesar) – 13/14‑15/č
Odločiti ali ne – pritožba zagovornika zoper sklep o priporu, ko je
obdolženec na begu (Saša Kmet) – 23/15‑16/č
Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi
(Jure Blažič) – 24‑25/6‑7/č
Odvetnik (Vesna Bergant Rakočević) – 26/30‑31/prik
Posredovanje podatkov o lastniku vozila – 28/22/mo
Preiskovanje pri odvetniku in pravna država (Marko Bošnjak) –
31‑32/3/uvo
»Nedosegljiv dokaz« v kaznovalnem postopku (Jaka Pengov) –
31‑32/16‑17/č
Čezmejno opravljanje odvetniškega poklica ni zloraba prava EU
(Zoran Skubic) – 31‑32/34‑35/sp
Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih
sredstev zoper dolžnike (Primož Feguš) – 34/6‑7/č
Samo pridi domov (Vesna Bergant Rakočević) – 35/30‑31/prik
Napačen pravni pouk – obligatorno vlaganje vlog v elektronski
obliki – 36/19‑20/sp
Hinko Jenull Kriminalist in odvetnik – delovna biografija z opisi
primerov – 38/30‑31/prik
Neodvisnost v narekovajih (Dino Bauk) – 39/3/uv
Kritje stroškov predlagateljevega pravnega pooblaščenca pri
sodnem preizkušanju primernosti denarne odpravnine
(Saša Prelič) – 46/6‑7/č
Iskanje premoženja (Miodrag Đorđević) – 46/11–13/č

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
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Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka
(Aleš Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Boj proti mednarodnim davčnim utajam mednarodnih podjetij
zaostren (Dominik Kuzma) – 39/12–14/č
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije (Marko Mehle) – 40‑41/II–VII/pril
Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne
enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo
– 45/II–IV/erar

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Organizacija Združenih narodov
Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v
Konvenciji o pravicah invalidov (Živa Cotič) – 9/16‑17/č
O nesrečah in izgonu tujcev (Matjaž Kačič) – 33/27‑28/por

osebni stečaj
Stroški v postopku osebnega stečaja (in njihova izterjava)
(Dida Volk) – 2/14–17/č
Osebni stečaj le za tiste s premoženjem? – 2/26‑27/mo
Vpliv osebnega stečaja kršitelja na njegovo odgovornost za
prekršek (Liljana Selinšek) – 28/6–8/č
Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja –
evidenca vpisanih kaznivih dejanj (Maja Lajevec) – 36/8–10/č
Še o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja (Igor Bele)
– 37/7/odm

osebnostne pravice
Čigav si pa ti? (Špela Kunej) – 6‑7/30–32/sp
Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb
(Igor Vuksanović) – 15/10‑11/č
Vpis spremembe spola brez predhodne operacije (Nana Weber) –
15/27/sp
Odločitev o barvi las osebe, stare petnajst let – 34/23/mo
Žaljiv komentar na spletni strani – 35/20‑21/mo
Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni
(Matic Kumer) – 35/23/sp
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – kolizija ustavnih pravic
– 40‑41/25–27/sp
Človekove osebnostne pravice (Boštjan M. Zupančič) – 48/3/uv
Mednarodna zaščita in preverjanje istospolne usmerjenosti prosilcev
po pravu EU (Zoran Skubic) – 48/24‑25/sp
Žaljivo in šokantno – vse to je svoboda izražanja (Lena Šutanovac)
– 49‑50/28/sp

otroci
Dolgotrajna rejništva niso v skladu z ZIRD (Iva Gajšek) –
3/16–18/č
Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti
(Judita Dolžan) – 3/28/sp
Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 4/8–10/č
Pridobivanje podatkov s strani staršev ali odvetnika o zaslužku
starejšega mladoletnika – 4/22/mo
Čigav si pa ti? (Špela Kunej) – 6‑7/30–32/sp
Narava, Ustava in nekatera preživninska vprašanja (Tomaž Pavčnik)
– 10/10–12/č
Oče ni mogel pridobiti potrdila o šolanju otrok – 15/18/mo
Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora
o nadomestnem materinstvu (Zoran Skubic) – 15/20‑21/sp
Izločitev sodnika – odklonilni razlog – 16‑17/30‑31/sp
Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov
(Aleš Velkaverh) – 18/25/sp
Pravica mladoletnega oškodovanca, da ga v kazenskem postopku
spremlja oseba, ki ji zaupa (Katja Šugman Stubbs) –
19/15‑16/č
Delo otrok (Nana Weber) – 20/16‑17/vo
Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(Sodelavka PP) – 21/17‑18/vo
Diskriminacija pri dodeljevanju občinske denarne pomoči
novorojencem – 21/19/mo
Še o pravici do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 22/17/odm
Odmor za dojenje in nadomestilo plače (Nana Weber) – 23/18/vo
Zloraba bančnega računa otroka – 23/23/mo
Subvencije malice in kosila (Irena Vovk) – 23/32/por
Ima prijava spolne zlorabe lahko elemente zlorabe otroka?
(Zlatka Rakovec Felser) – 24‑25/11‑12/č
Ali ima polnoletna in razsodna samska ženska pravico do izbire?
(Katarina Rajgelj) – 26/14–16/č
Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in
študentom za obvezno prakso – 27/I–II/erar
Amnestija ne more veljati za vojna hudodelstva (Klavdija Štarkel) –
28/25‑26/sp
Posvojitev partnerjevega otroka (Nana Weber) – 29‑30/17‑18/č
Seznanitev s pisnimi izdelki učencev (Sodelavka PP) – 29‑30/22/vo
Vloga kolizijskega zastopnika pri ugotavljanju očetovstva
(Jasna Hojnik) – 31‑32/12‑13/č
Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni
ostanki (Matic Kumer) – 31‑32/32‑33/sp
Tomaž Pavčnik Z obrobja postave: Življenjskost prava – 33/33/č
Odločitev o barvi las osebe, stare petnajst let – 34/23/mo
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 34/23/mo
Pravice iz javnih sredstev (Irena Vovk) – 34/32/por
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Prisilni odvzem otroka na osnovni šoli – 35/22/mo
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 37/20‑21/vo
(Ne)enakost učencev pri preverjanju znanja (Sodelavka PP) –
38/20/vo
Po nadomestno materinstvo v tujino (Aleš Velkaverh) – 38/28/sp
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 40‑41/28/mo
Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka (Kim Sotlar) –
44/23/sp
Delovna praksa dijakinje brez slovenskega državljanstva
(Nataša Belopavlovič) – 45/19/vo
Spletni smerokaz: Vez‑je (Irena Vovk) – 45/38/prik
Družinsko pravo (Gregor Dugar) – 47/26‑27/prik
Vloga centra za socialno delo pri urejanju stikov (Nada Caharijaz
Ferme) – 48/12–14/č
Ali konvencija živi? (Vlasta Nussdorfer) – 49‑50/3/uv

P
pacienti
glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Poseg v pravico javnih uslužbenk do nediskriminacijskega
obravnavanja – 1/19‑20/sp
Nova pogodba za krajši delovni čas (Nana Weber) – 5/20‑21/vo
Zaposlitev za določen čas in odpravnina (Nataša Belopavlovič) –
8/19/vo
Napoteni delavci (Irena Vovk) – 13/32/por
Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del (Nana Weber) –
15/16‑17/vo
Pripravništvo (Nana Weber) – 16‑17/24‑25/vo
Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu (Nana Weber) –
18/19/vo
Delo na domu (Nana Weber) – 18/19‑20/vo
Nezakonito zaposlovanje varnostnikov za določen čas – 20/18/mo
Odsotnost z dela zaradi praznikov (Nana Weber) – 21/17/vo
Zaposlitev za določen čas (Nataša Belopavlovič) – 23/18‑19/vo
Starejši delavci in delo v izmenah (Nana Weber) – 33/19/vo
Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi (Nana Weber) –
37/21/vo

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Več zavezujočih kolektivnih pogodb in jubilejna nagrada
(Nana Weber) – 1/17‑18/vo
Jubilejna nagrada (Nana Weber) – 3/21/vo
Območne obrtno‑podjetniške zbornice bodo iz sredstev
stanovanjskih ustanov kovale dobiček (Primož Feguš) –
4/6–8/č
Obračun in povračilo nadomestila plače (Nana Weber) –
5/19‑20/vo
Znatno neravnotežje pravic pogodbenih strank in nepoštenost
pogojev potrošniških pogodb (Zoran Skubic) – 5/26‑27/sp
Retroaktivna veljavnost kolektivne pogodbe – poseg v pridobljene
pravice – 6‑7/27–30/sp
Nemožnost uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v primeru ničnosti
pogodbe zaradi dela na črno (Judita Dolžan) – 6‑7/33‑34/sp
Znižanje pogodbene cene – z nasprotno tožbo ali z ugovorom?
(Aleš Galič) – 8/9–11/č
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo
Prenehanje delovnega razmerja kot disciplinski ukrep (Nana Weber)
– 11/16/vo
Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemnikih po
mandatni pogodbi – 11/I/erar
Popoldansko delo v trgovini (Nana Weber) – 12/19/vo
Nične pogodbe z namenom oškodovanja upnikov skozi sodno
prakso (Blaž Mrva) – 13/10‑11/č
Dolžnost pisnega obveščanja zavarovalca (Renata Jakopanec Levart)
– 15/6–9/č
Veljavnost kolektivne pogodbe samo za člane sindikata –
18/23/mo
Dolžnost upravnika zalagati sredstva za plačilo skupnih obratovalnih
stroškov (Anita Dolinšek) – 19/19/vo
Dolžnost upravnikov obveščati dobavitelje o spremembi podatkov
(Anita Dolinšek) – 20/16/vo
Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča (Damijan Brulc) –
22/6–8/č

Dogovor glede delitve obratovalnih stroškov (Anita Dolinšek) –
22/18/vo
Vključenost splošnih pogojev v pogodbo z mednarodnim elementom
(Tina Grum) – 23/11‑12/č
Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji
(Anita Dolinšek) – 23/18/vo
Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino –
23/21/mo
Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z
vidika prava javnega naročanja (Maja Potočnik) – 23/II–VI/pril
DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga –
24‑25/I‑II/erar
Pravo mednarodnih pogodb (Maša Kovič Dine) – 28/30‑31/prik
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
(Maja Potočnik in Maja Prebil) – 29‑30/6–8/č
Služnost stanovanja in stroški upravljanja (Anita Dolinšek) –
29‑30/9–12/č
Pogodbeno pravo I (Matija Damjan) – 33/30‑31/prik
Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor
(Igor Vuksanović) – 34/30‑31/prik
(Ne)poznavanje pogodbe o pristopu k dolgu (Nataša Mulec) –
37/8‑9/č
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia
iuris Europae noce (Petra Weingerl) – 38/II–VIII/pril
Pasti poslovanja s podružnico tuje zavarovalnice (Renata Jakopanec
Levart) – 39/9–11/č
Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega
odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK –
39/I‑II/erar
Kolektivno nezgodno zavarovanje – pogodba v korist tretjega –
ničnost – 42‑43/25‑26/sp
Veljavnost pogodbe o prodaji nepremičnine – dogovor o obliki
pogodbe – 42‑43/26–28/sp
Zaščita potrošnikov v izvršilnem postopku (Igor Vuksanović) –
42‑43/30‑31/sp
Podjemna pogodba – konkurenčna klavzula – smiselna uporaba
ZDR – 46/21‑22/sp
Sprememba delodajalca – delni prenos dejavnosti – 47/17‑18/vo
Službeni telefon namesto dodatka (Nana Weber) – 48/14‑15/vo
Vračilo štipendije za študij v tujini – 48/21/mo
Solidarnostna pomoč zaradi poškodbe zunaj dela (Nana Weber) –
49‑50/20/vo

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve
za obravnavanje tajnih podatkov (Martina Šetinc Tekavc) –
1/8–10/č
In flagranti: Ti, a teb' kej po čopiču teče? (Hinko Jenull) – 2/33/č
Policijska pooblastila (Irena Vovk) – 3/32/por
Nezakonito pridobljen dokaz – varstvo zasebnosti – pregled ženske
torbice – 5/23/sp
Zbogom zasebnost! (Nika Skvarča) – 5/28/por
Paradoksi: »Metapodatki« (Aleš Završnik) – 5/33/č
Dokaz prepričanja ni tudi dokaz o obstoju dejstev (Klavdija Štarkel)
– 6‑7/32/sp
Pogoji za ugotavljanje identitete s strani policije – 8/23/mo
Obdelava in hramba profilov DNK – 9/20/sp
Posredovanje podatkov o IP‑naslovu bralca – 10/20/mo
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik
(Tomaž Pahulje in Boštjan Smolej) – 12/II–VII/pril
Sledenje ukradenim mobilnim telefonom – 12/23/mo
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju (Zvonko Fišer)
– 15/II–VI/pril
Ko moj telefon vohuni za mano (Primož Gorkič) – 16‑17/3/uv
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku
(Tine Jurič) – 16‑17/II–VIII/pril
Policijsko zaprosilo za podatke o IP‑naslovu spletnih komentatorjev
– 19/21/mo
Storilcu prekrška odvzeta možnost obrambe – 28/21/mo
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Evropski nalog za prijetje in predajo – kritična presoja zakonitosti
ravnanja sodišča in Policije (Tine Jurič) – 35/8–10/č
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Hinko Jenull Kriminalist in odvetnik – delovna biografija z opisi
primerov – 38/30‑31/prik
Pritožbe zoper policijo (Irena Vovk) – 38/32/por
Nezadovoljstvo pobudnice zaradi neuvedbe postopka o prekršku –
40‑41/28‑29/mo
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Pošteno sojenje in izzivanje kriminalne dejavnosti (Klavdija Štarkel)
– 45/26/sp
Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka (Mojca Prelesnik) –
46/3/uv
Ne)sorazmernost vpisa in shranjevanja podatkov oseb v policijskem
postopku (Marina Markežič) – 46/27‑28/sp
Novela ZKP‑M (Irena Vovk) – 46/32/por
Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko
obravnavano kot zahteva za sodno varstvo? (Ivan Šelih) –
48/8‑9/č

politika
Law in Politics, Politics in Law (Irena Vovk) – 2/30/prik
Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v
državni lasti? (Rado Bohinc) – 6‑7/6–9/č
O kazenski represiji v demokratični pravni državi (Ljubo Bavcon) –
6‑7 /17‑18/č
Proti sistemskemu nasprotju interesov (Igor Vuksanović) – 9/3/uv
Obvladovanje korupcije v EU (Bećir Kečanović) – 9/12‑13/č
Prav(ičn)o: Drugi glas (Ciril Ribičič) – 12/33/č
In flagranti: Nepremičninski davek (Hinko Jenull) – 13/33/č
Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami?
(Janez Pogorelec) – 14/3/uv
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju (Zvonko Fišer)
– 15/II–VI/pril
Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? (Andrej Ferlinc) –
18/6–8/č
»Ne volite hujskača« (Matej Cerar) – 19/24/sp
In flagranti: Evroskeptično (Hinko Jenull) – 19/33/č
En korak naprej, tri nazaj … (Matej Tomažin) – 19/34/č
Politika, pravo, ekonomija in kriminal (Aleš Završnik) –
20/30‑31/prik
Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka (Luka Tičar) –
21/28‑29/prik
Paradoksi: Snowden skozi Rawlsa (Aleš Završnik) – 21/33/č
Ogrožanje vladavine prava prek kršitev posameznikovih pravic
(Matej Cerar) – 24‑25/30‑31/sp
In flagranti: Pionirska (Hinko Jenull) – 24‑25/37/č
Zadeva Patria – (ne)pravo v kontekstu (Matej Avbelj) – 26/II–VII/pril
Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah
(Renata Zatler) – 27/12–14/č
Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna
(Janez Pogorelec) – 28/13–15/odm
Vrhovno sodišče in ustavnopravne razsežnosti sojenja
(Matevž Krivic) – 28/16–18/č
Politična vzdržnost (Irena Vovk) – 28/32/por
»Navidezni« kandidati – zgolj teorija ali tudi praksa (Tadej Dubrovnik
in Saša Zagorc) – 29‑30/15‑16/č
Je res vse tako slabo? (Janez Kranjc) – 36/3/uv
Za sodišča ni primerno, da bi narekovala medijem, kako morajo
poročati o zadevah (Špela Kunej) – 36/23‑24/sp
Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov (Rajko Pirnat)
– 38/8‑9/č
Implementation and World Politics – How International Norms
Change Practice (Irena Vovk) – 38/30/prik
Neodvisnost v narekovajih (Dino Bauk) – 39/3/uv
Ali »ženske kvote« res spreminjajo miselnost? (Sandi Kodrič) –
39/34/č
Več ko govorimo o pravni državi, manj jo zares mislimo
(Goran Klemenčič) – 40‑41/3/uv
Neodvisnost pravnikov v narekovajih in brez njih (Matevž Krivic) –
40‑41/21‑22/odm
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 40‑41/28/mo
Pravniki in politiki – med načelnostjo in pragmatizmom
(Tilen Vesenjak) – 42‑43/37/por
Prav(ičn)o: Lobiranje in »lobiranje« (Ciril Ribičič) – 42‑43/41/č
Z ideologijo proti pravosodju in pravu (Andrej Ferlinc) – 44/3/uv
Lobiranje med zakonom in korupcijo (Irena Vovk) – 44/14/por
Uresničevanje načel Resolucije o normativni dejavnosti (po petih
letih) (Albin Igličar) – 45/II–VI/pril
Blišč in beda razpisnih postopkov za imenovanje sodnic in sodnikov
mednarodnih sodišč (Zoran Skubic) – 46/8–10/č
Slovenija v EU – deset let pozneje (Matej Avbelj) – 47/3/uv

Poljska
Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo
poteka dveh let od začetka uporabe objekta – 18/I/erar
Guantánamo na evropskih tleh (Igor Vuksanović) – 33/22‑23/sp
Žaljivo in šokantno – vse to je svoboda izražanja (Lena Šutanovac)
– 49‑50/28/sp
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pomilostitev
Pomilostiti Janeza Janšo? (Janez Pogorelec) – 24‑25/3/uv

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna
(Janez Pogorelec) – 28/13–15/odm
Amnestija ne more veljati za vojna hudodelstva (Klavdija Štarkel) –
28/25‑26/sp

pomorsko pravo
Sodobne pravne podlage za celostno upravljanje s Slovensko obalo:
ad communem utilitatem (Marko Pavliha) – 16‑17/12–14/č

poslanci
Programirana zastarelost naših pravnih predpisov (Šime Ivanjko) –
6‑7/12‑13/č
Srečko in njegova pravica – zadnjič (Nika Skvarča) –
16‑17/33‑34/sp
Predčasne volitve (Irena Vovk) – 22/32/por
Prav(ičn)o: Konstruktivni odpoklic župana (Ciril Ribičič) – 23/33/č
Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah
(Renata Zatler) – 27/12–14/č
Prav(ičn)o: Nadvlada? (Ciril Ribičič) – 36/33/č
Neodvisnost pravnikov v narekovajih in brez njih (Matevž Krivic) –
40‑41/21‑22/odm
Svoboda izražanja poslancev je lahko omejena le izjemoma
(Matic Kumer) – 40‑41/30‑31/sp
Prav(ičn)o: Lobiranje in »lobiranje« (Ciril Ribičič) – 42‑43/41/č
Lobiranje med zakonom in korupcijo (Irena Vovk) – 44/14/por
Interparlamentarna unija (Jasna Murgel) – 44/28/por
Prenehanje mandata poslanca – 46/21/sp
Prav(ičn)o: Začasno zadržanje in enakost (Ciril Ribičič) –
49‑50/41/č

posojila
Naknadna finančna pomoč pri pridobitvi novih delnic
(Gregor Drnovšek) – 1/12‑13/č
»Vampi s Tržaške« in pravni red (Jože Mencinger) – 18/34/č
DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga –
24‑25/I‑II/erar
Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV – 29‑30/II–IV/erar

potrošniki
Večja zaščita potrošnika (Irena Vovk) – 1/32/por
Je manjkajoči izdelek v akciji že sam po sebi nepoštena poslovna
praksa? (Zoran Skubic) – 2/29/sp
Sledenje uporabnikom trgovskega centra – 3/23/mo
EU Consumer Law and Human Rights (Irena Vovk) – 3/30/prik
Znatno neravnotežje pravic pogodbenih strank in nepoštenost
pogojev potrošniških pogodb (Zoran Skubic) – 5/26‑27/sp
Spletni smerokaz: Evropski potrošniški center Slovenija (Irena Vovk)
– 5/38/prik
Zaseg in carinsko uničenje ponarejenega blaga po pravu EU
(Zoran Skubic) – 6‑7/34‑35/sp
Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata
poslovne dejavnosti (Judita Dolžan) – 9/23‑24/sp
Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta
(Helena Rous) – 12/16‑17/č
Dolžnost pisnega obveščanja zavarovalca (Renata Jakopanec Levart)
– 15/6–9/č
Dostop do SISBON za tuje bančne institucije – 20/20/mo
O slovenskem porabniku in potrošnji (Maja Makovec Brenčič) –
21/34/č
Re ero: Izdelano v Evropi (Janja Hojnik) – 22/33/č
Spletni smerokaz: Pomoč med potovanjem v tujini (Irena Vovk) –
29‑30/46/prik
Pogodbena kazen v delovnem pravu (Janez Vrečer) –
31‑32/II–VIII/pril
The European Unfair Commercial Practices Directive – Impact,
Enforcement Strategies and National Legal Systems (Irena
Vovk) – 34/30/prik
Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost v letu
2015 (Andrej Grah Whatmough) – 38/15–17/č
Zaračunavanje prtljage potnikom v letalskem prometu: stvar tržnega
dogovora ali nepošten pogoj po pravu EU? (Zoran Skubic) –
38/24‑25/sp
Zaščita potrošnikov v izvršilnem postopku (Igor Vuksanović) –
42‑43/30‑31/sp
Enostransko povišanje cen univerzalnih storitev po pravu EU ni
dovoljeno (Zoran Skubic) – 42‑43/31‑32/sp
Nova pravila za nakupovanje prek spleta (Andrejka Grlič) – 45/3/uv
Še o ugovoru znižanja kupnine (Aleš Velkaverh) – 45/11–13/odm
Vse bolj invazivne oblike obdelave podatkov potrošnikov
(Helena Uršič) – 46/28‑29/por
Jamčevanje za stvarne napake – OZ – ZVPot – 49‑50/22‑23/sp
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pravna praksa – stvarno kazalo 2014
pranje denarja
Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ‑1 (Damijan Florjančič) –
12/9–11/č

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
O kazenski represiji v demokratični pravni državi (Ljubo Bavcon) –
6‑7/17‑18/č
Dosežki in prioritete (Irena Vovk) – 10/28/por
In flagranti: Nepremičninski davek (Hinko Jenull) – 13/33/č
Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI
(Luigi Varanelli) – 18/3/uv
Vprašanje moralnega razumevanja prava (Marijan Pavčnik) –
21/6‑7/č
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 26/32/por
Dostojanstvo sodstva (Marijan Pavčnik) – 29‑30/16/odm
Preiskovanje pri odvetniku in pravna država (Marko Bošnjak) –
31‑32/3/uvo
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih (Polonca Kovač)
– 33/12‑13/č
Več ko govorimo o pravni državi, manj jo zares mislimo
(Goran Klemenčič) – 40‑41/3/uv
Položaj tožilcev pri nas v skladu s smernicami Sveta Evrope
(Mirjam Kline) – 42‑43/15/odm
Dvanajst pred dvanajsto (Albin Igličar) – 49‑50/38‑39/prik

pravna kultura
Nepoznavanje prava največja ovira pri širitvi slovenskih podjetij na
kitajski trg? (Maruša Pozvek) – 35/27‑28/por

pravna pomoč
Osebni stečaj le za tiste s premoženjem? – 2/26‑27/mo
Spletni smerokaz: CNVOS – ePravnik (Irena Vovk) – 21/38/prik

pravna sredstva
Pravica do pravnega sredstva – zastopanje – pooblastilo odvetniku
– 3/22–25/sp
Postopek z ugovorom – 5/21/sp
Pogodbena odškodninska odgovornost odvetnika – seznanitev in
posvet s stranko v zvezi z (ne)nameravanimi procesnimi dejanji
– vložitev tožbe – 5/21–23/sp
Odločanje o priporu v pritožbenem postopku – z zakonsko
nevzdržnostjo do iskane ustavnosti (Aleksander Karakaš) –
6‑7/14–17/č
Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o
stroških v postopku o prekršku (Tina Lesar) – 13/14‑15/č
Posebna pravica uporabe javnega dobra – 18/21/sp
Dvajset let delovnih in socialnih sodišč (Biserka Kogej Dmitrovič) –
21/3/uv
Pravna narava sodne poravnave – ničnost – 22/20‑21/sp
Prilagodljivost brez pretiranega formalizma (Matic Kumer) –
24‑25/33/sp
Plačnik davka je navsezadnje »le« posrednik (Dominik Kuzma) –
26/8–11/č
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih
sredstev zoper dolžnike (Primož Feguš) – 34/6‑7/č
Neobrazložena odločba o pravnem sredstvu je lahko v nasprotju z
EKČP (Aleš Velkaverh) – 42‑43/28‑29/sp
Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko
obravnavano kot zahteva za sodno varstvo? (Ivan Šelih) –
48/8‑9/č

pravna zgodovina
glej zgodovina

Pravniško društvo Ljubljana
Črne gradnje (Nana Weber) – 6‑7/40/por
Višina predujma ovira za upnike (Nana Weber) – 10/24/por
Za večjo transparentnost javnega sektorja (Nana Weber) –
15 /28/por
Ob 50‑letnici PDL o vrednotah (Nika Skvarča) – 21/25‑26/por
Iz slabega v dobro (Nana Weber) – 40‑41/36/por
Pasti interneta (Dean Zagorac) – 44/29/por
Nova realnost novinarstva (Matej Cerar) – 49‑50/36/por

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Energetska izkaznica (Janez Tekavc) – 2/8‑9/č
Naravovarstveno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –
4/12–14/č
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(Igor Knez in Andrej Friedl) – 4/II–VII/pril
Prepoved tiskanja vodnikov za gorsko kolesarjenje?! (Matjaž Verbič)
– 6‑7/19–21/č
Zakupnik odgovarja za odpadke na zakupljenem zemljišču –
9/22/mo
Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni
ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014 – 9/II–III/erar
Začetek postopka individualne izvršbe (Luigi Varanelli) – 13/18/vo
Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – posebnosti pri
ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov –
13/II‑III/erar
Sodobne pravne podlage za celostno upravljanje s Slovensko obalo:
ad communem utilitatem (Marko Pavliha) – 16‑17/12–14/č
Trajnostna družba – kaj bi lahko prinesla slovenskim podjetjem?
(Žiga Rejc) – 16‑17/20‑21/č
Ukinitev statusa naravnega habitata na območju Nature 2000 po
pravu EU (Zoran Skubic) – 18/26‑27/sp
Nekateri aktualni mednarodnopravni vidiki urejanja kitolova
(Vasilka Sancin) – 19/28‑29/sp
Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah? (Adrijana Viler
Kovačič) – 27/17‑18/č
Sodobni izzivi mednarodnega okoljskega prava (Adrijana Viler
Kovačič) – 29‑30/38‑39/prik
Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali
(Nadija Šuler) – 31‑32/20‑22/č
Čezmejni vplivi zelene energije (Zoran Skubic) – 34/25/sp
Spletni smerokaz: Ničelni odpadki (Irena Vovk) – 34/38/prik
Spletni smerokaz: Odpornost na nesreče (Irena Vovk) – 38/38/prik
Mednarodno pravo in naravne nesreče (Ana Polak Petrič) –
39/II–VII/pril
Environmental Crime and its Victims – Perspectives within Green
Criminology (Irena Vovk) – 40‑41/38/prik
Dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč – 42‑43/25/sp
Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo
jasno, kako bo odločilo v poznejših zadevah (Saša Sever) –
44/25‑26/sp
Je prehransko dopolnilo lahko ekološko pridelano
(Neža Pogorelčnik) – 47/20/sp
Iztožljivost vsebine načrta za kakovost zraka (Tanja Pucelj Vidović)
– 48/23/sp
Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global
Agreements (Irena Vovk) – 48/30/prik
Renewable Energy Law In The EU – Legal Perspectives on
Bottom‑up Approaches (Irena Vovk) – 48/30/prik
Kakovost zraka v Sloveniji (Sara Bagari, Tadej Baloh, Nejc Bizjak,
Lea Devjak, Maja Petrovič, Polona Golija, Urška Rotar, Urša
Ušeničnik in Gaja Repe) – 49‑50/17–19/č

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Kazenski postopek: legitimnost skozi preverljivost (Primož Gorkič) –
4/3/uv
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku (Hinko Jenull)
– 5/30‑31/prik
Številna vprašanja ob skupnem okviru evropskega dednega prava
(Mitja Pukšič) – 8/29/por
Dosežki in prioritete (Irena Vovk) – 10/28/por
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju (Zvonko Fišer)
– 15/II–VI/pril
Gospodarska kriminaliteta (Irena Vovk) – 16‑17/40/por
Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo (Neža Šubic
in Helena Uršič) – 19/17‑18/č
Obisk pri zamejcih v spomin dr. Borotschniku (Zoran Skubic) –
20/27/por
Pravni pomočnik (Ana Grošelj) – 21/10‑11/č
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč (Jaša Vrabec)
– 24‑25/II–XII/pril
Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih
pred nacionalnimi sodišči (Nika Hudej) – 26/28/por
Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja –
evidenca vpisanih kaznivih dejanj (Maja Lajevec) – 36/8–10/č
Še o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja (Igor Bele)
– 37/7/odm
Ne »z ognjem in mečem« … (Matevž Krivic) – 37/12–14/č
In flagranti: Enakost orožja (Hinko Jenull) – 37/33/č
Neodvisnost tožilstva in tožilcev – zakaj? (Blaž Mrva) – 39/17‑18/č
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Več ko govorimo o pravni državi, manj jo zares mislimo
(Goran Klemenčič) – 40‑41/3/uv
Položaj tožilcev pri nas v skladu s smernicami Sveta Evrope
(Mirjam Kline) – 42‑43/15/odm
Posegi pravosodja sprti s stroko – objava razvrščanja šol
(Darko Zupanc) – 42‑43/16–18/č
Moralno razumevanje prava (Irena Vovk) – 42‑43/20‑21/por
Z ideologijo proti pravosodju in pravu (Andrej Ferlinc) – 44/3/uv
Dan pravosodja (Irena Vovk) – 44/32/por
In flagranti: Kako komentirate? (Hinko Jenull) – 44/33/č
Blišč in beda razpisnih postopkov za imenovanje sodnic in sodnikov
mednarodnih sodišč (Zoran Skubic) – 46/8–10/č
Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev (Evelin Pristavec Tratar in
Peter Pavlin) – 46/14–16/odm
(A)moralnost pravnikov (Irena Vovk ) – 47/23‑24/por
In flagranti Veseli december (Hinko Jenull) – 48/33/č

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

prekrški
glej kaznovalno pravo

premičnine
Osebni podatki o kupcu premičnine na dražbi – 2/28/mo
Plačilo DDV pri nakupu novega traktorja v drugi državi članici –
4 /II/erar
Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov –
16‑17/29/mo
Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon – 22/IV/erar
Kaznovanje lastnika vozila za prekršek, storjen z njegovim vozilom
– 26/19/mo
Posredovanje podatkov o lastniku vozila – 28/22/mo
Zavarovanje civilne odgovornosti mora kriti nesrečo, do katere pride
pri uporabi vozila, ki je skladna z njegovo običajno funkcijo
(Petra Weingerl) – 35/26‑27/sp
Kavelj 22: (ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila
(Aleš Žiher) – 36/6–8/č

prevozno pravo
Cestnoprometno kazensko pravo (Hinko Jenull) – 9/30‑31/prik
Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU
(Zoran Skubic) – 13/25‑26/sp
Parkiranje tovornega vozila na počivališču – 20/18/sp
Spletni smerokaz: Informacije za popotnike (Irena Vovk) –
27/38/prik
Povrnitev premoženjske škode – zamuda s prevozom prtljage
pri mednarodnem letalskem prevozu – dokazno breme –
35/19–22/sp
Kdaj letalo (za)res zamuja po pravu EU (Zoran Skubic) –
37/27‑28/sp
Zaračunavanje prtljage potnikom v letalskem prometu: stvar tržnega
dogovora ali nepošten pogoj po pravu EU? (Zoran Skubic) –
38/24‑25/sp
Prometu in komisarki na pot (Patrick Vlačič) – 42‑43/3/uv
Vnovič o Bruseljski uredbi I (Neža Pogorelčnik) – 45/23‑24/sp
Trk letala z mobilnimi potniškimi stopnicami ni opravičljiv razlog za
hudo zamudo prevoznika (Zoran Skubic) – 47/21‑22/sp
Spletni smerokaz: Vozniški izpit (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

prevzemi
Prevzemi – izključitev manjšinskih delničarjev – primerna odpravnina
– 9/20–23/sp
Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi
manjšinskih delničarjev (Jure Levovnik) – 29‑30/II–VIII/pril

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pristojnost
Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče
(Sabina Kastelic) – 26/6‑7/č
Vložitev tožbe pri nepristojnem sodišču – odstop zadeve
pristojnemu sodišču – pretrganje zastaranja – 26/18–21/sp
Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu
– posredni oškodovanci – 29‑30/24‑25/sp
Pristojnost za reševanje sporov iz koncesijske pogodbe –
40. člen ZGJS – arbitraža – avtentična razlaga zakona –
29‑30/26–28/sp
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pritožba
glej pravna sredstva
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privatizacija
Leto, ko bo Ljubljanska borza oživela (Matej Tomažin) – 2/34/č
Izgubljeni kompas korporativnega upravljanja (Matej Tomažin) –
5/34/č
En korak naprej, tri nazaj … (Matej Tomažin) – 19/34/č
Privatizacija bo (Matej Tomažin) – 23/34/č
Uživajmo v jeseni (Matej Tomažin) – 38/34/č

psihologija
Vpliv medijev na sodnikovo odločitev (Luigi Varanelli) – 8/II–VI/pril
Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih
(Šime Ivanjko) – 13/3/uv

R
računovodstvo
glej tudi revidiranje
Prezgodaj za oceno učinkov prestrukturiranja (Nana Weber) –
11/26‑27/por
Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, in pravne osebe (Andrej Grah Whatmough)
– 27/6–8/č
Predvidene spremembe ZGD‑1 zaradi spremenjenih pravil
računovodenja (Silva Koritnik Rakela) – 38/10–12/č
Pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo prevrednotenj rezervacij za
odpravnine na podlagi aktuarskih izračunov – 49‑50/I/erar

Računsko sodišče Republike Slovenije
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin (Breda Mulec) – 31‑32/22–23/č
Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje
vrednosti stvarnega premoženja države in občin (Domen Neffat
in Sašo Potočnik) – 42‑43/13‑14/č

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Ko pravna mnenja ne dohajajo izvršenih dejstev (Ciril Ribičič) –
12/28/por
Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 12/32/por
Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami?
(Janez Pogorelec) – 14/3/uv
Določitev datuma glasovanja na referendumu – 16‑17/26/sp
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o ZVDAGA‑A –
19/20/sp

regres
glej letni dopust

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

roki
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (Maja Prebil in Maja Potočnik) –
1/14–16/č
Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP‑F
(Nina Plavšak)– 2/10–13/č
(Ne)odzivanje Državnega pravobranilstva RS – 2/27/mo
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(Igor Knez in Andrej Friedl) – 4/II–VII/pril
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka
(Aleš Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Nekatera odprta vprašanja sprememb davka od nenapovedanih
dohodkov (Jernej Podlipnik) – 6‑7/10‑11/č
Rok za sodno varstvo – prekluzivni rok – procesni rok –
pravočasnost tožbe – 12/20‑21/sp
Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin –
13/20/sp
Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – posebnosti pri
ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov –
13/II‑III/erar
Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami?
(Janez Pogorelec) – 14/3/uv
Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? (Andrej Ferlinc) –
18/6–8/č
Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu (Nana Weber) –
18/19/vo
Rok za izdajo računa za opravljeno storitev – 18/II/erar
Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov
(Aleš Velkaverh) – 18/25/ /sp
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(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (Irena Bačlija in Matjaž
Francelj) – 24‑25/18‑19/č
In claris non fit interpretatio (Marijan Pavčnik) – 26/3/uv
Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče (Sabina
Kastelic) – 26/6‑7/č
Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe – 27/22‑23/sp
Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah
(Iztok Rakar) – 31‑32/37‑38/prik
Je tri dni pred nedeljo četrtek ali sreda? (Gregor Sankovič) –
36/14‑15/č
Hranjenje podatkov v javnem zavodu – 36/21/mo
Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo
vprašanje (Leon Recek) – 37/15–17/č
Zastaranje pravice do odmere stroškov kazenskega postopka –
izvršitev odločbe o stroških – 38/21–24/sp
Iztožljivost vsebine načrta za kakovost zraka (Tanja Pucelj Vidović)
– 48/23/sp

Romi
Priključitev objektov v nelegalnih romskih naseljih na električno
omrežje – 19/23/mo
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Diskriminatorni sklep občinskega sveta – 22/20/mo
Poročanje Radia Krka o Romih – 42‑43/25/mo

Romunija
Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov
(Aleš Velkaverh) – 18/25/ sp
  

Rusija
Ad hoc: Novi gospodarji prstanov prvič na (ruskem) ledu/snegu
(Vesna Bergant Rakočević) – 4/33/č
In flagranti: Olimpijski duh Hinko Jenull) – 8/33/č
Ad hoc: Do nazga! (Vesna Bergant Rakočević) – 10/29/č
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj (Klavdija Štarkel) – 21/20‑21/sp
Množičen izgon Gruzijcev (Igor Vuksanović) – 31‑32/31/sp
Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka (Kim Sotlar) –
44/23/sp

S
samostojni podjetnik posameznik
Ugotavljanje davčne osnove in določitev zavarovalne osnove –
znesek delne oprostitve plačila prispevkov – 18/II‑III/erar
Samostojni podjetniki posamezniki ter obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (Irena Žagar) – 49‑50/10–13/č

Schengen
Je veljaven vizum v neveljavnem potnem listu (kljub vsemu)
veljaven? (Zoran Skubic) – 40‑41/32‑33/sp

sindikat
Veljavnost kolektivne pogodbe samo za člane sindikata –
18/23/mo
Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.) (Špela Kunej) –
22/24‑25/sp
Spor iz »drugih civilnopravnih razmerij« po 1. členu ZPP –
pristojnost rednega sodišča – 31‑32/29‑30/sp
Posredovanje osebnih podatkov odpuščenih delavcev svetu
delavcev – 34/24/mo

Singapur
A Guide to the SIAC Arbitration Rules (Irena Vovk) – 40‑41/38/prik

Slovenija
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka (Aleš
Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih
(Neža Kogovšek Šalamon) – 14/23‑24/sp
Ko v Strasbourgu ozelenijo breze (Nika Skvarča) – 15/26/sp
Srečko in njegova pravica – zadnjič (Nika Skvarča) –
16‑17/33‑34/sp
Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih
je omogočala arbitrarnost (Matej Cerar) – 27/23‑24/sp
Obsodba Slovenije zaradi prezrte obvezne izločitve ustavne sodnice
(Aleš Velkaverh) – 27/25/sp
Ališić proti Sloveniji (Mirjam Škrk) – 29‑30/3/uv

Zmaga? (Svit Senkovič) – 29‑30/29‑30/sp
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č

Slovenska vojska
glej vojska

Slovenski državi holding (SDH)
Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v
državni lasti? (Rado Bohinc) – 6‑7/6–9/č

socialna država
Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost (Barbara Kresal) –
27/3/uv

socialna varnost
glej tudi upokojitev
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh‑2M – 2/I–III/erar
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto
2014 – 2/IV/erar
Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 4/8–10/č
Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju
trga dela in starševskega varstva – dopolnitev – 4/II‑III/erar
Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij (Martina Šetinc
Tekavc) – 4/30‑31/prik
Spletni smerokaz: Informativna osebna evidenca (Irena Vovk) –
4/38/prik
Obračun in povračilo nadomestila plače (Nana Weber) –
5/19‑20/vo
Upanje za mlade (Nana Weber) – 5/32/por
Informacija o novostih, ki jih prinaša Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – novela ZDavP‑2G –
6‑7/I–III/erar
Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne
osnove – znesek delne oprostitve plačila prispevkov –
9/IV/erar
V ospredju so socialne stiske ljudi (Irena Vovk) – 9/29/por
Pogoji za dodelitve brezplačne pravne pomoči – 11/18/sp
Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice
(Klavdija Štarkel) – 11/20‑21/sp
Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemnikih po
mandatni pogodbi – 11/I/erar
Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene družbenike in
kmete v letu 2014 – 11/I‑II/erar
Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ – 11/II‑III/erar
ABC zdravstva (Jaka Slokan) – 12/3/uv
Rok za sodno varstvo – prekluzivni rok – procesni rok –
pravočasnost tožbe – 12/20‑21/sp
Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v
pavšalnem znesku – od 1. aprila 2014 dalje – 13/IV/erar
Omejitev izplačila starševskega nadomestila navzgor in navzdol
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 14/9‑10/č
Socialno podjetništvo – priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno
okolje (Karmen Rodman in Andreja Kokalj) – 14/11‑12/č
Obračunavanje dodatka za delovno dobo v javnem sektorju
(Nataša Belopavlovič) – 15/17/vo
Določitev zavarovalne osnove za kmete – v letu 2014 – 15/II/erar
Za boljši in pravičnejši zdravstveni sistem (Nana Weber) –
16‑17/37/por
Ugotavljanje davčne osnove in določitev zavarovalne osnove –
znesek delne oprostitve plačila prispevkov – 18/II‑III/erar
Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov – 18/IV/erar
Sistem vrednotnic (Irena Vovk) – 18/32/por
Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček?
(Andrejka Grlić) – 19/3/uv
Dvajset let delovnih in socialnih sodišč (Biserka Kogej Dmitrovič) –
21/3/uv
Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(Sodelavka PP) – 21/17‑18/vo
Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka (Luka Tičar) –
21/28‑29/prik
Še o pravici do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(Nataša Jamnik in Urška Trtnik) – 22/17/odm
Javna dela – regres in letni dopust (Nana Weber) – 22/18‑19/vo
Vsak dohodek šteje – tudi pri obračunu plačanega dopusta
(Zoran Skubic) – 22/23‑24/sp
Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje
(Nana Weber) – 22/28‑29/por
Odslej več dela za gospodinjske pomočnice? (Cvetka Horvat) –
23/13‑14/č
Subvencije malice in kosila (Irena Vovk) – 23/32/por

33

S
Majavi drugi steber (Sandi Kodrič) – 24‑25/38/č
Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov (Nataša Belopavlovič)
– 26/16‑17/č
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust
delavcu ostane tudi v primeru smrti (Janja Hojnik) –
26/22‑23/sp
Prekinitev delovnega razmerja zaradi rizične nosečnosti in status
delavke po pravu EU (Zoran Skubic) – 26/23‑24/sp
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 26/32/por
Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost (Barbara Kresal) –
27 /3/uv
Poročiti se ali ne poročiti se – to je zdaj vprašanje (Aleš Žiher) –
27/15–17/č
Prejemanje izredne denarne pomoči – seznam živil – 27/21/mo
Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in
študentom za obvezno prakso – 27/I–II/erar
Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi
državi članici (Zoran Skubic) – 27/26/sp
Višina odškodnine za premoženjsko škodo – stroški pomoči in
nege družinskih članov – 28/20‑21/sp
Kršitev načela enakosti pri obravnavi strank, ki izpolnjujejo pogoje
za pridobitev denarne socialne pomoči – 29‑30/23/sp
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega –
29‑30/I/erar
Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja
drugih oseb po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja Klug) –
31‑32/8–10/č
Popolna oprostitev plačila sodnih taks – 31‑32/27/sp
Starostna pokojnina – prekrivanje obdobja prostovoljnega
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in obdobja
obveznega pokojninskega zavarovanja v drugi državi –
31‑32/28‑29/sp
Delavci pred upokojitvijo – nedopustna praksa upravnih organov
(Nana Weber) – 33/15–17/č
Starejši delavci in delo v izmenah (Nana Weber) – 33/19/vo
Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ
Slovenije za dokup pokojninske dobe – 33/I/erar
Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce – 33/II‑III/erar
Spletni smerokaz: Mladi iskalci zaposlitve (Irena Vovk) – 33/38/prik
Ustavno sporna ureditev oprostitve plačila sodne takse (Janč
Ljubimski) – 34/12–14/č
Pravice iz javnih sredstev (Irena Vovk) – 34/32/por
Spremembe v zvezi z izterjavo preživninskih terjatev po noveli ZIZ‑J
(Anja Drev) – 35/6–8/č
Socializing Europe – Solidifying EU Citizenship (Irena Vovk) –
35/30/prik
Kršitev pravic delavcu s priznano reintegracijo – 36/22/mo
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP‑1) z
uvodnimi pojasnili (Nana Weber) – 36/30‑31/prik
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 37/20‑21/vo
Izplačilo sredstev za dokupljeno zavarovalno dobo ni mogoče –
39/22/mo
Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega
odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK –
39/I‑II/erar
Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda
zaradi izvršb (Anja Osojnik) – 40‑41/9‑10/č
Izbira ugodnejše pokojnine (Nana Weber) – 40‑41/23/vo
Na plačano zdravljenje v tujino, tudi če je v domači državi
članici medicinska oprema pomanjkljiva (Neža Pogorelčnik) –
40‑41/31‑32/sp
Spletni smerokaz: Obrazi prekernega dela (Irena Vovk) –
40‑41/46/prik
Predlaganje popravkov in umik predloženih REK obrazcev –
42‑43/I‑II/erar
Poklicna pokojnina – davčne obveznost – 42‑43/III‑IV/erar
Brezplačna pravna pomoč in nesorazmerno visoki odškodninski
zahtevki (Brina Felc in Mojca Čebular) – 44/8‑9/č
Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev
(Bećir Kečanović) – 45/16‑17/č
Prenehanje delovnega razmerja po bolniški odsotnosti (Miha Šercer)
– 46/20/vo
Ekonomsko neaktivnim državljanom EU se lahko odreče socialna
pomoč (Zoran Skubic) – 46/25‑26/sp
Samostojni podjetniki posamezniki ter obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (Irena Žagar) – 49‑50/10–13/č
Starostna pokojnina – pokojninska osnova – 49‑50/22/sp
Women's Rights to Social Security and Social Protection
(Irena Vovk) – 49‑50/38/prik
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Pravo in družba (Matija Žgur) – 14/30‑31/prik
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Sodišče Evropske unije
Zadeva Pelati: Vrhovno sodišče RS pravu EU priznalo polno
učinkovitost (Nika Hudej) – 1/6–8/č
Človekove pravice pred Sodiščem EU (Petra Ferk) – 1/27/por
Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma
osumljenec (Jorg Sladič in Pavla Sladič Zemljak) – 2/6–8/č
Je manjkajoči izdelek v akciji že sam po sebi nepoštena poslovna
praksa? (Zoran Skubic) – 2/29/sp
Izpodbijanje pravnih dejanj insolvenčnega dolžnika pred domačim
sodiščem (Zoran Skubic) – 3/25‑26/sp
Je »hekanje« igralnih konzol v pravu EU res absolutno
prepovedano? (Zoran Skubic) – 4/26‑27/sp
Neposredna uporaba določb prava EU v sporih med posamezniki
(Saša Sever) – 4/27‑28/sp
Quo vadis, Evropa? (Andreas Voßkuhle) – 5/12–14/č
Znatno neravnotežje pravic pogodbenih strank in nepoštenost
pogojev potrošniških pogodb (Zoran Skubic) – 5/26‑27/sp
Zaseg in carinsko uničenje ponarejenega blaga po pravu EU
(Zoran Skubic) – 6‑7/34‑35/sp
Dopustnost obveznega odvzema prstnih odtisov za biometrični potni
list (Judita Dolžan) – 6‑7/35‑36/sp
»Linkanje« avtorsko zaščitenih vsebin ni kršitev avtorskih pravic
(Zoran Skubic) – 8/27‑28/sp
Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata
poslovne dejavnosti (Judita Dolžan) – 9/23‑24/sp
Pojem »namerno povzročena kršitev« in odgovornost upravičencev
do pomoči za ravnanje tretjega (Matija Miklič) – 10/22‑23/sp
Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne (Kim Sotlar) –
11/22‑23/sp
Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih
vsebin (Zoran Skubic) – 12/25‑26/sp
Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU
(Zoran Skubic) – 13/25‑26/sp
Nadaljnji razvoj doktrine in‑house na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 14/6–8/č
Dvojezičnost sodnih postopkov za vsako ceno (Zoran Skubic) –
14/27‑28/sp
European Police and Criminal Law Co‑operation (Irena Vovk) –
14/30 / prik
Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora
o nadomestnem materinstvu (Zoran Skubic) – 15/20‑21/sp
Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo (Igor Kolar) –
15/21‑22/sp
Sodna prepoved dostopa do spletnih strani, ki kršijo avtorske
pravice (Zoran Skubic) – 16‑17/32‑33/sp
Paradoksi: Pirove zmage zasebnosti (Aleš Završnik) – 16‑17/41/č
Ukinitev statusa naravnega habitata na območju Nature 2000 po
pravu EU (Zoran Skubic) – 18/26‑27/sp
Igre na (ne)srečo dovoljene, vendar brez agresivnega oglaševanja
(Zoran Skubic) – 19/26‑27/sp
Le geografska zaščita Unije (zares) šteje! (Zoran Skubic) –
20/23‑24/sp
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Zares čezmerna obremenitev delodajalcev (Vesna Fašink) –
22/14–16/č
Vsak dohodek šteje – tudi pri obračunu plačanega dopusta
(Zoran Skubic) – 22/23‑24/sp
Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z
vidika prava javnega naročanja (Maja Potočnik) – 23/II–VI/pril
»Učinek dežnika«, posredna vzročna zveza in meje odškodninske
odgovornosti nezakonitih kartelov po pravu EU (Zoran Skubic)
– 23/25‑26/sp
Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic (Zoran Skubic) –
24‑25/27‑28/sp
Spletni smerokaz: Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja
(Irena Vovk) – 24‑25/42/prik
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust
delavcu ostane tudi v primeru smrti (Janja Hojnik) –
26/22‑23/sp
Prekinitev delovnega razmerja zaradi rizične nosečnosti in status
delavke po pravu EU (Zoran Skubic) – 26/23‑24/sp
Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi
državi članici (Zoran Skubic) – 27/26/sp
Pravo v informacijski družbi (Žiga Dolhar) – 27/30‑31/prik
Znamka ureditve prodajnega mesta (Klemen Pohar) – 28/26/sp
Meje podelitve statusa rezidenta za daljši čas po pravu EU
(Zoran Skubic) – 29‑30/32/sp
Mešanica aromatičnih zelišč z dodanimi sintetičnimi kanabinoidi ni
zdravilo (Kim Sotlar) – 29‑30/33‑34/sp
Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk (Klemen Pohar)
– 31‑32/6‑7/č
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Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov (Maja Brkan) –
31‑32/13–15/č
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Čezmejno opravljanje odvetniškega poklica ni zloraba prava EU
(Zoran Skubic) – 31‑32/34‑35/sp
Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah
(Iztok Rakar) – 31‑32/37‑38/prik
Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih
sistemov (Lea Vatovec) – 33/20‑21/sp
Čezmejni vplivi zelene energije (Zoran Skubic) – 34/25/sp
Zavarovanje civilne odgovornosti mora kriti nesrečo, do katere pride
pri uporabi vozila, ki je skladna z njegovo običajno funkcijo
(Petra Weingerl) – 35/26‑27/sp
Parodija v pravu EU (Zoran Skubic) – 36/24‑25/sp
Odličnost v sodstvu (Špelca Mežnar) – 37/3/uv
Upoštevanje pričakovane življenjske dobe za posamezen spol pri
izračunu višine odškodnine za trajno invalidnost
(Neža Pogorelčnik) – 37/26/sp
Kdaj letalo (za)res zamuja po pravu EU (Zoran Skubic) –
37/27‑28/sp
Postopki pred Sodiščem EU (Janja Hojnik) – 37/30‑31/prik
Pravica do pozabe – mit ali realnost (Rosana Lemut Strle) –
38/13–15/č
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia
iuris Europae noce (Petra Weingerl) – 38/II–VIII/pril
Zaračunavanje prtljage potnikom v letalskem prometu: stvar tržnega
dogovora ali nepošten pogoj po pravu EU? (Zoran Skubic) –
38/24‑25/sp
Izobraževalne institucije dela »skenirajo«, njihovi uporabniki
jih nato tiskajo in shranjujejo na prenosni disk … Kje so
meje (modernega) avtorskega prava? (Neža Pogorelčnik) –
38/25‑26/sp
Vnovična preučitev izvršljivega evropskega plačilnega naloga
(Neža Pogorelčnik) – 39/26/sp
Zakaj stolčka »Tripp Trapp« ni mogoče registrirati kot trirazsežno
znamko? (Zoran Skubic) – 39/27‑28/sp
Re ero: Slovenija v slabi ligi? (Janja Hojnik) – 39/33/č
Na plačano zdravljenje v tujino, tudi če je v domači državi
članici medicinska oprema pomanjkljiva (Neža Pogorelčnik) –
40‑41/31‑32/sp
Je veljaven vizum v neveljavnem potnem listu (kljub vsemu)
veljaven? (Zoran Skubic) – 40‑41/32‑33/sp
Zaščita potrošnikov v izvršilnem postopku (Igor Vuksanović) –
42‑43/30‑31/sp
Enostransko povišanje cen univerzalnih storitev po pravu EU ni
dovoljeno (Zoran Skubic) – 42‑43/31‑32/sp
Vpliv evropske integracije na organiziranost (slovenskega)
zdravstvenega sistema – dileme (Januša Grumerec) –
44 /II–VIII/pril
Vnovič o predragi uporabi plačilnih kartic v EU (Zoran Skubic) –
44/24‑25/sp
Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo
jasno, kako bo odločilo v poznejših zadevah (Saša Sever) –
44/25‑26/sp
Vnovič o Bruseljski uredbi I (Neža Pogorelčnik) – 45/23‑24/sp
Pojem referenčnega zdravila in pravica njegovega proizvajalca
spodbijati dovoljenje za promet z generičnim zdravilom
(Neža Pogorelčnik) – 46/24/sp
Ekonomsko neaktivnim državljanom EU se lahko odreče socialna
pomoč (Zoran Skubic) – 46/25‑26/sp
Je prehransko dopolnilo lahko ekološko pridelano
(Neža Pogorelčnik) – 47/20/sp
Trk letala z mobilnimi potniškimi stopnicami ni opravičljiv razlog za
hudo zamudo prevoznika (Zoran Skubic) – 47/21‑22/sp
Človekove osebnostne pravice (Boštjan M. Zupančič) – 48/3/uv
Pogoji in omejitve registracije trirazsežne znamke (Klemen Pohar) –
48/10‑11/č
Ali se lahko soft law EU obravnava kot hard law EU (Jorg Sladič)
– 48/II–VII/pril
Iztožljivost vsebine načrta za kakovost zraka (Tanja Pucelj Vidović)
– 48/23/sp
Mednarodna zaščita in preverjanje istospolne usmerjenosti prosilcev
po pravu EU (Zoran Skubic) – 48/24‑25/sp
Videonadzor javne poti v zasebne namene po pravu EU načeloma
dopusten (Zoran Skubic) – 49‑50/29‑30/sp
Omejitev pravice do izjave (Neža Pogorelčnik) – 49‑50/30‑31/sp

sodni register
Vpis spremembe družbenika v sodni register – pooblastilo za
sklenitev pravnega posla – naknadna odobritev pravnega posla
– 10/19‑20/sp
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? (Mojca Prelesnik) – 49‑50/6‑7/č

Korporacijska kondikcija po izbrisu družbe iz registra
(Jerneja Prostor) – 49‑50/13–16/č
Izbris dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije – odgovornost za
obveznosti izbrisane družbe – 49‑50/24–26/sp

sodstvo
glej tudi ustavno sodstvo
(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev
davčnega sodišča (Jernej Podlipnik) – 1/3/uv
Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve
za obravnavanje tajnih podatkov (Martina Šetinc Tekavc) –
1/8–10/č
Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (Matjaž Jan, Miha Bratina in Uroš Ilić) – 1/II–VII/pril
Opozorilo na izpolnjevanje obveznosti – 1/II‑III/pod
Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP‑F
(Nina Plavšak) – 2/10–13/č
Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča
(Lojze Ude) – 2/17–20/odm
Postopek preventivnega prestrukturiranja (Nina Plavšak) –
3/12–16/č
Izpodbijanje pravnih dejanj insolvenčnega dolžnika pred domačim
sodiščem (Zoran Skubic) – 3/25‑26/sp
Z obrobja postave: Dezorientacija države (Tomaž Pavčnik) – 3/33/č
O pisanju civilne sodbe (Tomaž Pavčnik) – 4/14–17/č
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v slovenskem
pravu: drugi del (Primož Gorkič) – 5/II–VIII/pril
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka (Aleš
Velkaverh) – 5/23‑24/sp
Ne kriv ne dolžen – ali pač? – 6‑7/28–29/mo
Spoštovanje sodniške etike – aksiom ali zgolj neobvezujoče načelo?
(Maja Ravbar ‑ Nusdorfer) – 8/11‑12/č
Vpliv medijev na sodnikovo odločitev (Luigi Varanelli) – 8/II–VI/pril
Tudi poslovanje sodstva je lahko umetnost (Nika Skvarča) –
8/28 -29/por
Z obrobja postave: Ta je zoper nas (Tomaž Pavčnik) – 9/33/č
Sodbe majhne vrednosti in dolge obrazložitve (Ana Jereb) –
10 /6–8/č
Nekateri vidiki izvrševanja pravice do zdravljenja neplodnosti z
biomedicinsko pomočjo (Katarina Rajgelj) – 10/15‑16/č
Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni
dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?
(Mateja Kosirnik) – 11/8‑9/č
Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni
dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?
(Mateja Kosirnik) – 11/8‑9/č
Začetek kazenskega postopka (Luka Vavken) – 11/10–12/č
Dolgotrajnost postopka tudi po krivdi izvedenca – 11/20/mo
Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih
(Šime Ivanjko) – 13/3/uv
Nične pogodbe z namenom oškodovanja upnikov skozi sodno
prakso (Blaž Mrva) – 13/10‑11/č
Slovenija – oaza davčnih utajevalcev? (Nina Židanik) – 13/11–13/č
Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o
stroških v postopku o prekršku (Tina Lesar) – 13/14‑15/č
Poenostavitev sodnih postopkov (Marko Novak) – 14/15‑16/č
Dvojezičnost sodnih postopkov za vsako ceno (Zoran Skubic) –
14/27‑28/sp
Popoln zastoj (Irena Vovk) – 14/32/por
Z obrobja postave: O srednjeveških zidovih in posvetovalnih
zapisnikih (Tomaž Pavčnik) – 14/33/č
Ali bodo sodišča insolventna (Jasna Murgel) – 15/3/uv
Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb
(Igor Vuksanović) – 15/10‑11/č
Ad hoc: Kaj je/ni etično (Vesna Bergant Rakočević) – 15/33/č
Ko moj telefon vohuni za mano (Primož Gorkič) – 16‑17/3/uv
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku
(Tine Jurič) – 16‑17/II–VIII/pril
Izločitev sodnika – odklonilni razlog – 16‑17/30‑31/sp
Krepitev integritete slovenskih sodnikov (Vita Habjan Barborič) –
18/16‑17/č
Prav(ičn)o: Napovedovanje sodb (Ciril Ribičič) – 18/33/č
Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe (Brigita Lenarčič
in Marko Samardžić) – 19/6–8/č
Ljubljansko okrožno sodišče danes in jutri (Marjan Pogačnik) –
20/3/uv
Vnovič o izvršbi na plačo (Dida Volk) – 20/11‑12/č
Zasebno življenje sodnice (Špelca Mežnar) – 20/29/č
Dvajset let delovnih in socialnih sodišč (Biserka Kogej Dmitrovič) –
21/3/uv
Nepristranskost sodnika (Cvetka Horvat) – 21/12‑13/č
Novele in novele (Janez Tekavc) – 22/3/uv
Metoda in resnica v kazenskem postopku (Rok Svetlič) –
22/12‑13/č
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Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi (Denis Baghrizabehi)
– 22/27/por
Pomilostiti Janeza Janšo? (Janez Pogorelec) – 24‑25/3/uv
Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi
(Jure Blažič) – 24‑25/6‑7/č
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč (Jaša Vrabec)
– 24‑25/II–XII/pril
Ogrožanje vladavine prava prek kršitev posameznikovih pravic
(Matej Cerar) – 24‑25/30‑31/sp
In flagranti: Pionirska (Hinko Jenull) – 24‑25/37/č
Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih
pred nacionalnimi sodišči (Nika Hudej) – 26/28/por
Fair Trial Manual (Irena Vovk) – 26/30/prik
Z obrobja postave: Veš, da moraš biti iskren (Tomaž Pavčnik) –
26/33/č
O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat – 27/22/mo
Obsodba Slovenije zaradi prezrte obvezne izločitve ustavne sodnice
(Aleš Velkaverh) – 27/25/sp
Sledimo samo ekonomskim ciljem (Irena Vovk) – 27/28‑29/por
Premiki na bolje (Irena Vovk) – 27/32/por
Vrhovno sodišče in ustavnopravne razsežnosti sojenja
(Matevž Krivic) – 28/16–18/č
Politična vzdržnost (Irena Vovk) – 28/32/por
Dostojanstvo sodstva (Marijan Pavčnik) – 29‑30/16/odm
Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu
– posredni oškodovanci – 29‑30/24‑25/sp
Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi
manjšinskih delničarjev (Jure Levovnik) – 29‑30/II–VIII/pril
»Nedosegljiv dokaz« v kaznovalnem postopku (Jaka Pengov) –
31‑32/16‑17/č
The Practice of International and National Courts and the (De‑)
Fragmentation of International Law (Irena Vovk) – 30‑31/38/prik
Sodnik naj bo učitelj! (Marko Pavliha) – 33/3/uv
Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih
sredstev zoper dolžnike (Primož Feguš) – 34/6‑7/č
Ustavno sporna ureditev oprostitve plačila sodne takse
(Janč Ljubimski) – 34/12–14/č
Spremenjeni položaj hipotekarnih upnikov po noveli ZFPPIPP‑F in
vpliv teh sprememb na izvršilni postopek (Robert Smrekar) –
34/II–VI/pril
Evropski nalog za prijetje in predajo – kritična presoja zakonitosti
ravnanja sodišča in Policije (Tine Jurič) – 35/8–10/č
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Je res vse tako slabo? (Janez Kranjc) – 36/3/uv
Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja –
evidenca vpisanih kaznivih dejanj (Maja Lajevec) – 36/8–10/č
Odločanje o izločitvi sodnika – različna uporaba procesnih pravil?
(Tjaša Ivanc) – 36/15‑16/č
Novosti nepremičninske izvršbe po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja
Klug) – 36/II–VIII/pril
Odličnost v sodstvu (Špelca Mežnar) – 37/3/uv
Odslej odlogi ne bodo več zavirali izvršilnih postopkov?
(Cvetka Horvat) – 37/6‑7/č
Ne »z ognjem in mečem« … (Matevž Krivic) – 37/12–14/č
Prezgodnje stališče o avtentični razlagi v obrazložitvi sklepa
Vrhovnega sodišča (Albin Igličar) – 37/17–19/č
Usmeritve za delo z osebami z demenco morajo biti v skladu z
zakonom – 37/25/mo
Komu služijo »brezplačni stečaji« (Aljoša Markovič) – 38/6–8/č
Na obrobju postave: Problem skrajne lege (Tomaž Pavčnik) –
38/33/č
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (Marko Stupica) –
39/18‑19/č
Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve
(Primož Gorkič) – 42‑43/II–VIII/pril
Sodniško odločanje na rezilu medijev (Zoran Skubic) –
44/16‑17/por
Še o ugovoru znižanja kupnine (Aleš Velkaverh) – 45/11–13/odm
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (II.) (Marko Stupica) –
46/16‑17/odm
Slovenija v EU – deset let pozneje (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Ostreje proti lažnim izjavam v ugovoru zoper izvršbo (Igor Kadunc)
– 47/10/odm
Premestitev v drugo zdravstveno ustanovo ni isto kot odpust iz nje
– 47/17/mo
Izvršitev odvzema premoženja po ZOPNI (Hinko Jenull) –
49‑50/8‑9/č

solidarnost
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Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.) (Špela Kunej) –
22/24‑25/sp
Re ero: Od de iure solidarnosti do de facto solidarnosti?
(Janja Hojnik) – 27/33/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Solidarnostna pomoč zaradi poškodbe zunaj dela (Nana Weber) –
49‑50/20/vo

Splošno sodišče
Zakaj Microsoftov prevzem Skypa ne nasprotuje pravu EU
(Zoran Skubic) – 1/24‑25/sp

Srbija
Srbija, Kosovo in nedelujoča sodišča (Svit Senković) – 8/25/sp
Ališić proti Sloveniji (Mirjam Škrk) – 29‑30/3/uv
Dolžnost poplačila varčevalcev LB (Igor Vuksanović) –
29‑30/30‑31/sp
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom (Matjaž Marko) – 36/17–19/č

statistika
Tudi poslovanje sodstva je lahko umetnost (Nika Skvarča) –
8/28/‑29/por
Z obrobja postave: Ta je zoper nas (Tomaž Pavčnik) – 9/33/č
Znaten upad števila novih zadev (Irena Vovk) – 11/28‑29/por
Ljubljansko okrožno sodišče danes in jutri (Marjan Pogačnik) –
20/3/uv
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč (Jaša Vrabec)
– 24‑25/II–XII/pril
Inšpekcijski pregledi (Irena Vovk) – 24‑25/36/por
Premiki na bolje (Irena Vovk) – 27/32/por
Uporaba podatkov o gledanosti televizijskih programov –
29‑30/27/mo
Spletni smerokaz: Statistika in geografija (Irena Vovk ) – 36/38/prik
Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev
(Bećir Kečanović) – 45/16‑17/č
Informacije: med verodostojnostjo in varljivostjo (Sandi Kodrič) –
45/34/č

stavka
Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.) (Špela Kunej) –
22/24‑25/sp

stečaj
glej insolvenčno pravo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Izpodbijanje vrstnega reda poplačila terjatev na razdelitvenem
naroku – zastavna pravica na nepremičnini – 2/26–28/sp
Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve
(Dominik Kuzma in Aleš Kaluža) – 3/II–VI/pril
Ureditev meje zemljiške parcele po določbah ZEN (Božidar Demšar)
– 11/II–VIII/pril
Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu (Matjaž Tratnik) –
12/29/prik
Dolžnost upravnika zalagati sredstva za plačilo skupnih obratovalnih
stroškov (Anita Dolinšek) – 19/19/vo
Dolžnost upravnikov obveščati dobavitelje o spremembi podatkov
(Anita Dolinšek) – 20/16/vo
Sankcioniranje, ki ne bo jemalo poguma (Nikolina Krtinić) –
20/28‑29/por
Razpolaganje z zahtevkom za izterjavo sredstev rezervnega sklada
(Anita Dolinšek) – 21/16/vo
Rei vindicatio – negatorna tožba – 21/18‑19/sp
Dogovor glede delitve obratovalnih stroškov (Anita Dolinšek) –
22/18/vo
Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos
hipoteke (Aleksander Vojičić) – 23/8–10/č
Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji
(Anita Dolinšek) – 23/18/vo
Neskladje ZFPPIPP z Ustavo? (Nikolina Krtinić) – 23/28/por
Prenehanje stvarne služnosti – ugotovitvena tožba – 24‑25/25‑26/sp
Služnost stanovanja in stroški upravljanja (Anita Dolinšek) –
29‑30/9–12/č
Solastnina – ponudba predkupnemu upravičencu za prodajo
nepremičnine – 29‑30/23‑24/sp
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin (Breda Mulec) – 31‑32/22–23/č
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski
zemljiški knjigi (Tomaž Mavri) – 33/11‑12/č
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve – ali so res
ovira za posamezne vpise v elektronsko zemljiško knjigo?
(Jaša Trklja) – 35/13‑14/odm
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pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred januarjem
2003 – 36/20–22/sp
Novosti nepremičninske izvršbe po noveli ZIZ‑J (Anja Drev in Katja
Klug) – 36/II–VIII/pril
Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja –
začasna odredba o ureditvi razmerij – stroški – 40‑41/24‑25/sp
Vpis hipoteke z zaznambo izvršljivosti v zemljiško knjigo –
identičnost identifikacijskih znakov – istovetnost nepremičnine
– 44/20‑21/sp

Svet Evrope
Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ‑1 (Damijan Florjančič) –
12/9–11/č
Položaj tožilcev pri nas v skladu s smernicami Sveta Evrope
(Mirjam Kline) – 42‑43/15/odm
Istanbulska konvencija (Irena Vovk) – 47/28/por
Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja
(Barbara Nerat in Damjan Korošec) – 48/6–8/č
Svetovna trgovinska organizacija (WTO)
Dvajset let ustanovitvenih sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije (Irena Peterlin) – 20/9‑10/č

svoboda izražanja
Postavljanje mej rumenemu tisku (Nika Skvarča) – 4/25/sp
Zanikanje genocida nad Armenci – svobodno izražanje?
(Andreja Tratnik) – 5/25/sp
Vohunjenje z razlogom (Nika Skvarča) – 9/28/sp
Ko v Strasbourgu ozelenijo breze (Nika Skvarča) – 15/26/sp
Srečko in njegova pravica – zadnjič (Nika Skvarča) –
16‑17/33‑34/sp
Tudi v avtobiografijah je treba paziti na zasebnost drugih
(Matej Cerar) – 16‑17/35/sp
»Ne volite hujskača« (Matej Cerar) – 19/24/sp
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Ogrožanje vladavine prava prek kršitev posameznikovih pravic
(Matej Cerar) – 24‑25/30‑31/sp
Skrivnostni sin monaškega princa (Andreja Tratnik) – 33/24‑25/sp
Vnovič o zaščiti novinarskih virov (Igor Vuksanović) – 34/26/sp
International Handbook On Whistleblowing Research (Irena Vovk) –
35/30/prik
Za sodišča ni primerno, da bi narekovala medijem, kako morajo
poročati o zadevah (Špela Kunej) – 36/23‑24/sp
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 40‑41/28/mo
Svoboda izražanja poslancev je lahko omejena le izjemoma
(Matic Kumer) – 40‑41/30‑31/sp
Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve
(Primož Gorkič) – 42‑43/II–VIII/pril
Kazensko preganjanje novinarjev (Jasmina Beganović) – 44/29/por
Vnovič o Bruseljski uredbi I (Neža Pogorelčnik) – 45/23‑24/sp
Žalostna usoda borca za pravico do golote (Igor Vuksanović) –
45/27/sp
Človekove osebnostne pravice (Boštjan M. Zupančič) – 48/3/uv
V imenu Atatürka (Lena Šutanovac) – 48/26/sp
Žaljivo in šokantno – vse to je svoboda izražanja (Lena Šutanovac)
– 49‑50/28/sp

Š
škoda
glej tudi odgovornost
Kaj pa narodnogospodarska škoda, ki jo povzroča KPK?
(Jože Mencinger) – 4/34/č
Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave
v skladu z 263. členom ZGD‑1 (Dušan Jovanovič in Miha
Bratina) – 5/9–11/č
Pogodbena odškodninska odgovornost odvetnika – seznanitev in
posvet s stranko v zvezi z (ne)nameravanimi procesnimi dejanji
– vložitev tožbe – 5/21–23/sp
Prenosljivost terjatev iz delovnega razmerja – odškodnina za
premoženjsko škodo – 6‑7/26‑27/sp
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih
(Neža Kogovšek Šalamon) – 14/23‑24/sp
Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji
pravice stranke (Aleš Velkaverh) – 14/24‑25/sp
Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb
(Igor Vuksanović) – 15/10‑11/č
Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava
(Uroš Pavlina) – 23/16‑17/č
Višina odškodnine za premoženjsko škodo – stroški pomoči in
nege družinskih članov – 28/20‑21/sp

Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali
(Nadija Šuler) – 31‑32/20‑22/č
Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni
ostanki (Matic Kumer) – 31‑32/32‑33/sp
Povrnitev premoženjske škode – zamuda s prevozom prtljage
pri mednarodnem letalskem prevozu – dokazno breme –
35/19–22/sp
Mednarodno pravo in naravne nesreče (Ana Polak Petrič) –
39/II–VII/pril
Actio pro socio v slovenskem pravu (2.) (Sara Ahlin Doljak) –
40‑41/17–20/č
Pravica do povrnitve škode – 40‑41/24/sp
Ugotavljanje namena pri zlorabi položaja ali zaupanja
(Liljana Selinšek) – 44/9–11/č

šolstvo
glej tudi študenti
Pedagoška in učna obveznost (sodelavka PP) – 1/17/vo
Odgovornost države za spolne zlorabe v zasebnih šolah
(Klavdija Štarkel) – 8/24/sp
Postopek imenovanja ravnatelja (sodelavka PP) – 9/18‑19/vo
Oče ni mogel pridobiti potrdila o šolanju otrok – 15/18/mo
Subvencije malice in kosila (Irena Vovk) – 23/32/por
Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in
študentom za obvezno prakso – 27/I–II/erar
Seznanitev s pisnimi izdelki učencev (Sodelavka PP) – 29‑30/22/vo
Javnost podatkov kot škodljiva provokacija? (Sandi Kodrič) –
29‑30/42/č
Potni nalog in terenski dodatek (Nana Weber) – 34/22/vo
Prisilni odvzem otroka na osnovni šoli – 35/22/mo
(Ne)enakost učencev pri preverjanju znanja (Sodelavka PP) –
38 /20/vo
Ali lahko (zgolj) učitelji parkirajo na šolskem dvorišču?
(Igor Vuksanović) – 39/20‑21/vo
Posegi pravosodja sprti s stroko – objava razvrščanja šol
(Darko Zupanc) – 42‑43/16–18/č
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu (Žiga Rejc) –
44/6‑7/č
Podatki o maturitetnih rezultatih po posameznih šolah so prosto
dostopne informacije javnega značaja (Mojca Prelesnik) –
45/14‑15/odm
Sklic sveta staršev (sodelavka PP) – 45/19/vo
Javna objava učiteljevega urnika – 48/19/mo

šport
Ad hoc: Novi gospodarji prstanov prvič na (ruskem) ledu/snegu
(Vesna Bergant Rakočević) – 4/33/č
Prepoved tiskanja vodnikov za gorsko kolesarjenje?! (Matjaž Verbič)
– 6‑7/19–21/č
Namesto novega pravilnika ukinitev Zoisovih štipendij na področju
izjemnih dosežkov – 6‑7/28/mo
In flagranti: Olimpijski duh Hinko Jenull) – 8/33/č
Ad hoc: Do nazga! (Vesna Bergant Rakočević) – 10/29/č
Nujnost celovite pravne ureditve boja proti dopingu v Sloveniji
(Nika Brežnik in Vasilka Sancin) – 16‑17/21‑22/č
Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic »2014 FIFA
World Cup Brasil« – 22/II‑III/erar
Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice –
22/III/erar
Ne (damo) nogometa fašizmu (Vesna Bergant Rakočević) –
22/25‑26/sp
Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov (Nataša Belopavlovič)
– 26/16‑17/č
Davčna obravnava uporabe fitnes objektov in objektov aerobike –
37/II‑III/erar

študenti
Bolonjska reforma ni prinesla nobene koristi (Ada Polajnar Pavčnik)
– 2/3/uv
Težave študenta pri pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi napak UE – 8/20‑21/mo
IV. Tekmovanje iz pogajanj (Primož Novak) – 11/29/por
Rešitelj: izvoz in MSP (Maja Makovec Brenčič) – 12/34/č
On‑line opravljanje izpitov prek kamere – 13/23/mo
Obupani študenti višje šole – 16‑17/27‑28/mo
Študentje PF Univerze v Ljubljani v mednarodnem pravu vnovič
med najboljšimi na svetu (Vasilka Sancin) – 18/29/por
Tekmovanje Rubikon 2014 (Toni Matoh) – 19/29/por
Študentje PF Univerze v Ljubljani zopet odlični na tekmovanjih iz
prava EU (Ana Vlahek in Neža Šubic) – 21/27‑28/por
Obdelava osebnih podatkov študentov v laboratoriju – 26/20/mo
Poročiti se ali ne poročiti se – to je zdaj vprašanje (Aleš Žiher) –
27/15–17/č
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Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in
študentom za obvezno prakso – 27/I–II/erar
Pravice iz javnih sredstev (Irena Vovk) – 34/32/por
Za enovit petletni študij prava! (Miha Juhart) – 38/3/uv
Re ero: Slovenija v slabi ligi? (Janja Hojnik) – 39/33/č
Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka (Kim Sotlar) –
44/23/sp
Dileme parcialnega urejanja davčne problematike obdavčitve
štipendij (Dominik Kuzma) – 45/6–8/č
Izbris prijave za vpis na fakulteto prispeval k spremembam –
45/21/mo
Vračilo štipendije za študij v tujini – 48/21/mo
Kakovost zraka v Sloveniji (Sara Bagari, Tadej Baloh, Nejc Bizjak,
Lea Devjak, Maja Petrovič, Polona Golija, Urška Rotar, Urša
Ušeničnik in Gaja Repe) – 49‑50/17–19/č

Švedska
Zapiranje izvršilnih dolžnikov samo po sebi ni nedopustno (Igor
Vuksanović) – 47/19/sp

teorija prava
Enako obravnavanje samo po sebi ni pot do pravičnosti
(Iztok Štefanec) – 45/29‑30/prik
Pogoji in omejitve registracije trirazsežne znamke (Klemen Pohar) –
48/10‑11/č

terminologija
glej jezik

terorizem

Švica
Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) (Simona Drenik)
– 3/19–21/č
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado
RS in švicarskim Zveznim svetom – 4/IV/erar
Zanikanje genocida nad Armenci – svobodno izražanje?
(Andreja Tratnik) – 5/25/sp
Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji
pravice stranke (Aleš Velkaverh) – 14/24‑25/sp
Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe
(Matic Kumer) – 44/22‑23/sp
Kršitev EKČP, če bodo azilanti vrnjeni v Italijo brez vnaprejšnjih
zagotovil (Igor Vuksanović) – 49‑50/27‑28/sp

T
takse
Kršitev načela enakosti pri obravnavi strank, ki izpolnjujejo pogoje
za pridobitev denarne socialne pomoči – 29‑30/23/sp
Popolna oprostitev plačila sodnih taks – 31‑32/27/sp
Ustavno sporna ureditev oprostitve plačila sodne takse
(Janč Ljubimski) – 34/12–14/č

telekomunikacije
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Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost v letu
2015 (Andrej Grah Whatmough) – 38/15–17/č
Snemanje telefonskih klicev – 39/24/mo
Informacije: med verodostojnostjo in varljivostjo (Sandi Kodrič) –
45/34/č
Prometni podatki (Gorazd Božič) – 46/18‑19/č
Vrnitev službenega telefona z dovoljeno zasebno uporabo –
46/22/mo
Videonadzor javne poti v zasebne namene po pravu EU načeloma
dopusten (Zoran Skubic) – 49‑50/29‑30/sp

Zakaj Microsoftov prevzem Skypa ne nasprotuje pravu EU (Zoran
Skubic) – 1/24‑25/sp
Paradoksi: »Metapodatki« (Aleš Završnik) – 5/33/č
Prav(ič)no: Naj se predamo? (Ciril Ribičič) – 6‑7/41/č
Sledenje ukradenim mobilnim telefonom – 12/23/mo
Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo (Igor Kolar) –
15/21‑22/sp
Ko moj telefon vohuni za mano (Primož Gorkič) – 16‑17/3/uv
Paradoksi: Pirove zmage zasebnosti (Aleš Završnik) – 16‑17/41/č
Policijsko zaprosilo za podatke o IP‑naslovu spletnih komentatorjev
– 19/21/mo
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne
zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske
storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki
niso davčni zavezanci – 22/I‑II/erar
Obvezna hramba prometnih podatkov – poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov – 28/19‑20/sp
Uporaba podatkov o gledanosti televizijskih programov –
29‑30/27/mo
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega
postopka po razveljavitvi ZEKom‑1 (Primož Gorkič) –
33/6–10/č
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Svobodno čivkanje – o neustavnosti hrambe prometnih podatkov
(Nika Skvarča) – 34/29/por
Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih
storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev – 35/I–III/erar
Ločitev družbe Telekom Slovenije – regulatorni vidik (Mark Pohar)
– 37/10–12/č
Pravica do pozabe – mit ali realnost (Rosana Lemut Strle) –
38/13–15/č

Dirty Assets – Emerging Issues in the Regulation of Criminal and
Terrorist Assets (Irena Vovk) – 9/30/prik
Guantánamo na evropskih tleh (Igor Vuksanović) – 33/22‑23/sp
Kdaj izročitev osebe državi z dosmrtnim zaporom krši prepoved
nečlovečnega kaznovanja? (Igor Vuksanović) – 37/22‑23/sp

tožilstvo
Priložnost za delo na državnem tožilstvu (Hinko Jenull) – 10/25/č
Začetek kazenskega postopka (Luka Vavken) – 11/10–12/č
Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o
stroških v postopku o prekršku (Tina Lesar) – 13/14‑15/č
Gospodarska kriminaliteta (Irena Vovk) – 16‑17/40/por
Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? (Andrej Ferlinc) –
18/6–8/č
Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih
pred nacionalnimi sodišči (Nika Hudej) – 26/28/por
In flagranti: Vrnitev represivne psihiatrije? (Hinko Jenull) –
31‑32/41/č
Vrnitev represivne psihiatrije? (Ivan Šelih) – 34/17‑18/odm
Neodvisnost tožilstva in tožilcev – zakaj? (Blaž Mrva) – 39/17‑18/č
Položaj tožilcev pri nas v skladu s smernicami Sveta Evrope
(Mirjam Kline) – 42‑43/15/odm
Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev (Evelin Pristavec Tratar in
Peter Pavlin) – 46/14–16/odm
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (II.) (Marko Stupica) –
46/16‑17/odm

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

trgovinsko pravo
International Sales Terms (Irena Vovk) – 5/30/prik
Popoldansko delo v trgovini (Nana Weber) – 12/19/vo
Trgovska vojna poceni trikov (Sandi Kodrič) – 15/34/č
Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih
vsebin (Miha Trampuž) – 19/II–V/pril
Dvajset let ustanovitvenih sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije (Irena Peterlin) – 20/9‑10/č
Vključenost splošnih pogojev v pogodbo z mednarodnim elementom
(Tina Grum) – 23/11‑12/č
Delo ob nedeljah v trgovini (Nana Weber) – 31‑32/26/vo
Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah (Finančna uprava
Republike Slovenije) – 35/18‑19/vo
Vnovič o predragi uporabi plačilnih kartic v EU (Zoran Skubic) –
44/24‑25/sp
Nova pravila za nakupovanje prek spleta (Andrejka Grlič) – 45/3/uv

trošarine
Obdavčitev z DDV transakcij v trošarinskem skladišču, ki ni davčno
skladišče – 49‑50/II/erar

trženje
Je manjkajoči izdelek v akciji že sam po sebi nepoštena poslovna
praksa? (Zoran Skubic) – 2/29/sp
Pridobivanje soglasij za izvajanje segmentiranega trženja – 9/21/mo
Trgovska vojna poceni trikov (Sandi Kodrič) – 15/34/č
Kaznovanje za neobstoječ prekršek – 16‑17/27/mo
Igre na (ne)srečo dovoljene, vendar brez agresivnega oglaševanja
(Zoran Skubic) – 19/26‑27/sp
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O slovenskem porabniku in potrošnji (Maja Makovec Brenčič) –
21/34/č
Piketty in neenakost sedanjosti in prihodnosti (Maja Makovec
Brenčič) – 26/34/č

tujci
Novela ZTuj‑2A (Irena Vovk) – 4/32/por
Težave študenta pri pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi napak UE – 8/20‑21/mo
Prizadevanje za povečanje učinkovitosti prekrškovnih postopkov
(Maroje Paniko) – 20/26‑27/por
Zavarovanje izvršitve izrečenih sankcij (Tine Jurič) – 24‑25/13‑14/č
Novosti pri izvedbi letošnjih rednih lokalnih volitev (Roman Lavtar) –
28/8–10/č
Meje podelitve statusa rezidenta za daljši čas po pravu EU
(Zoran Skubic) – 29‑30/32/sp
Množičen izgon Gruzijcev (Igor Vuksanović) – 31‑32/31/sp
O nesrečah in izgonu tujcev (Matjaž Kačič) – 33/27‑28/por
Delovna praksa dijakinje brez slovenskega državljanstva
(Nataša Belopavlovič) – 45/19/vo
Izredna omilitev kazni – izgon tujca ‑ pravica do družinskega
življenja – 45/19–22/sp
Zavrnitev dovoljenja za stalno prebivanje krši pravico do
družinskega življenja (Sandra Bitenc) – 46/26‑27/sp
Omejitev pravice do izjave (Neža Pogorelčnik) – 49‑50/30‑31/sp

Turčija
Zgodbe iz Turške republike Severni Ciper: epilog (Špela Kunej) –
24‑25/31‑32/sp
V imenu Atatürka (Lena Šutanovac) – 48/26/sp

U
upokojitev
Poseg v pravico javnih uslužbenk do nediskriminacijskega
obravnavanja – 1/19‑20/sp
Zares čezmerna obremenitev delodajalcev (Vesna Fašink) –
22/14–16/č
Majavi drugi steber (Sandi Kodrič) – 24‑25/38/č
Starostna pokojnina – prekrivanje obdobja prostovoljnega
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in obdobja
obveznega pokojninskega zavarovanja v drugi državi –
31‑32/28‑29/sp
Delavci pred upokojitvijo – nedopustna praksa upravnih organov
(Nana Weber) – 33/15–17/č
Starejši delavci in delo v izmenah (Nana Weber) – 33/19/vo
Izplačilo sredstev za dokupljeno zavarovalno dobo ni mogoče –
39/22/mo
Izbira ugodnejše pokojnine (Nana Weber) – 40‑41/23/vo
Odpravnina, nižja od zakonsko določene (Nana Weber) –
42‑43/24/vo
Še o nižji odpravnini, kot je zakonsko določena (Nana Weber) –
47/15/vo
Samostojni podjetniki posamezniki ter obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (Irena Žagar) – 49‑50/10–13/č

upravni postopek
Izbrani vidiki razvoja ZUP – prek današnjih problemov k jutrišnjim
ciljem (Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 2/21–23/č
Naravovarstveno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –
4/12–14/č
Ali je skrbnik za poseben primer ustrezen institut? (Mojca Cerovič
Ostrc) – 5/15‑16/č
Težave študenta pri pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi napak UE – 8/20‑21/mo
Postopek imenovanja ravnatelja (sodelavka PP) – 9/18‑19/vo
Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu (Nana Weber) –
18/19/vo
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih (Polonca Kovač)
– 33/12‑13/č
Pooblastilo predstojnika za odločanje v upravnem postopku (Iztok
Rakar) – 34/19‑20/č
Usmeritve za delo z osebami z demenco morajo biti v skladu z
zakonom – 37/25/mo
Smernice razvoja upravnega procesnega prava z evropskega
parketa (Polonca Kovač) – 45/8–10/č
Sklic sveta staršev (sodelavka PP) – 45/19/vo
Public Administration and the Modern State, Assessing Trends and
Impact (Irena Vovk) – 46/30/prik

upravni spor
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja,
upravno procesno pravo in urejanje prostora
Posebna pravica uporabe javnega dobra – 18/21/sp
Enako varstvo pravic – 20/18/sp
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Smernice razvoja upravnega procesnega prava z evropskega
parketa (Polonca Kovač) – 45/8–10/č

upravno pravo
Težave pri prijavi stalnega prebivališča – institut zakonskega
prebivališča – 14/21/mo
Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi (Denis Baghrizabehi)
– 22/27/por
Plačnik davka in posredništvo (Jernej Podlipnik) – 31‑32/11‑12/odm
Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah
(Iztok Rakar) – 31‑32/37‑38/prik
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih (Polonca Kovač)
– 33/12‑13/č
Pooblastilo predstojnika za odločanje v upravnem postopku
(Iztok Rakar) – 34/19‑20/č
Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov (Rajko Pirnat)
– 38/8‑9/č
Je veljaven vizum v neveljavnem potnem listu (kljub vsemu)
veljaven? (Zoran Skubic) – 40‑41/32‑33/sp
Zemljiška knjiga – zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje
po ZGO‑1 – 47/16‑17/vo
Alternativno reševanje sporov v upravnem pravu (Mirko Pečarič) –
48/30‑31/prik
Omejitev pravice do izjave (Neža Pogorelčnik) – 49‑50/30‑31/sp
Spletni smerokaz: Vozniški izpit (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

Upravno sodišče Republike Slovenije
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi (Jožef Kovač) –
24‑25/16‑17/č
Javnost podatkov kot škodljiva provokacija? (Sandi Kodrič) –
29‑30/42/č
Posegi pravosodja sprti s stroko – objava razvrščanja šol
(Darko Zupanc) – 42‑43/16–18/č
Podatki o maturitetnih rezultatih po posameznih šolah so prosto
dostopne informacije javnega značaja (Mojca Prelesnik) –
45/14‑15/odm

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)
Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk (Klemen Pohar)
– 31‑32/6‑7/č

urejanje prostora
Urejanje prostora – poseg v lastninsko pravico – 3/22/sp
Naravovarstveno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –
4/12–14/č
Črne gradnje (Nana Weber) – 6‑7/40/por
Ureditev meje zemljiške parcele po določbah ZEN (Božidar Demšar)
– 11/II–VIII/pril
Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču –
12/22/mo
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik
(Tomaž Pahulje in Boštjan Smolej) – 12/II–VII/pril
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/20/sp
Urejanje prostora – priprava in sprejem prostorskega akta –
19/20/sp
Priključitev objektov v nelegalnih romskih naseljih na električno
omrežje – 19/23/mo
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah? (Adrijana Viler
Kovačič) – 27/17‑18/č
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
31‑32/27/sp
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Bo zahtevi po vpisu inženirja v imenik pristojne zbornice ob oddaji
ponudbe sledila finančna sankcija? (Milena Basta Trtnik) –
35/II–VII/pril
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Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred januarjem
2003 – 36/20–22/sp
Urejanje prostora – 38/20/sp
Dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč – 42‑43/25/sp
Zemljiška knjiga – zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje
po ZGO‑1 – 47/16‑17/vo
Plačilo komunalnega prispevka (Igor Vuksanović) – 48/15/vo

Ustava
O pisanju civilne sodbe (Tomaž Pavčnik) – 4/14–17/č
Narava, Ustava in nekatera preživninska vprašanja (Tomaž Pavčnik)
– 10 /10–12/č
Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 12/32/por
Privilegij zoper samoobdolžitev – 14/21‑22/sp
Privilegij zoper samoobdolžitev – 16‑17/26‑27/sp
Z obrobja postave: Ali je do ustave mogoče biti čustven?
(Tomaž Pavčnik) – 20/33/č

ustavno pravo
glej tudi ustavno sodstvo
The Eurozone Crisis – A Constitutional Analysis (Irena Vovk) –
2/30/prik
Ko pravna mnenja ne dohajajo izvršenih dejstev (Ciril Ribičič) –
12/28/por
Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave
(Igor Vuksanović) – 18/II–VII/pril
Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo
(Dominik Kuzma) – 22/II–VIII/pril
Tudi počitniške volitve so ustavno dopustne (Matija Žgur) –
23/6‑7/č
Dialog o ustavnosti med Biškekom in Benetkami (Ciril Ribičič) –
26/29/por
Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z
nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi – Solange Reloaded
(Anže Erbežnik) – 27/II–VII
»Navidezni« kandidati – zgolj teorija ali tudi praksa (Tadej Dubrovnik
in Saša Zagorc) – 29‑30/15‑16/č
Naša državna suverenost je invalidna – notificirati je treba
nasledstvo ADP (Ivan Kristan) – 36/11–13/č
Zapoznela informacija je zanikana informacija (Nana Weber) –
38/29/por
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? (Mojca Prelesnik) – 49‑50/6‑7/č

Ustavno sodišče Republike Hrvaške
Vpis spremembe spola brez predhodne operacije (Nana Weber) –
15/27/sp

Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve
za obravnavanje tajnih podatkov (Martina Šetinc Tekavc) –
1/8–10/č
Koncept varne tretje države – 1/19/sp
Poseg v pravico javnih uslužbenk do nediskriminacijskega
obravnavanja – 1/19‑20/sp
Razlogi za povratno učinkovanje zakona – 1/11/sp
Urejanje prostora – poseg v lastninsko pravico – 3/22/sp
Postopek z ugovorom – 5/21/sp
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v slovenskem
pravu: drugi del (Primož Gorkič) – 5/II–VIII/pril
Začasno zadržanje Zakona o davku na nepremičnine – 6‑7/26/sp
Zahteva za oceno ustavnosti – 6‑7/26/sp
Novosti na področju davka na nepremičnine (Andrej Grah
Whatmough) – 8/13–15/č
Obdelava in hramba profilov DNK – 9/20/sp
Nedopustna diskriminacija – 9/20/sp
Zunajproračunsko financiranje filmske produkcije – 11/18/sp
Pogoji za dodelitve brezplačne pravne pomoči – 11/18/sp
Znaten upad števila novih zadev (Irena Vovk) – 11/28‑29/por
Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču –
12/22/mo
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik
(Tomaž Pahulje in Boštjan Smolej) – 12/II–VII/pril
Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji
prihodnosti? (Andrej Grah Whatmough) – 13/6–8/č
Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin –
13/20/sp
Gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti ni arhivsko gradivo –
14/20/sp
Pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini – 14/20/sp
Ogroženost pravic delavcev mora biti izkazana – 15/17/sp
Določitev datuma glasovanja na referendumu – 16‑17/26/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin
na odmero dinamičnih premoženjskih davkov (Jernej Podlipnik)
– 18/15‑16/č
Posebna pravica uporabe javnega dobra – 18/21/sp
Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka – 18/21/sp
Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih
družb ni bilo v skladu z Ustavo (Joži Češnovar) – 19/9–11/č
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/20/sp
Urejanje prostora – priprava in sprejem prostorskega akta –
19/20/sp
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o ZVDAGA‑A –
19/20/sp
Enako varstvo pravic – 20/18/sp
Parkiranje tovornega vozila na počivališču – 20/18/sp
Volišča morajo biti prilagojena invalidom – 20/18‑19/sp
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem
(Blaž Kovač) – 21/14–16/č
Pota Ustavnega sodišča (Nika Skvarča) – 21/26/por
Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo
(Dominik Kuzma) – 22/II–VIII/pril
Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90.
člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona
o dohodnini – 22/IV/erar
In claris non fit interpretatio (Marijan Pavčnik) – 26/3/uv
Plačnik davka je navsezadnje »le« posrednik (Dominik Kuzma) –
26/8–11/č
Izvršba na menico – 26/18/sp
Zadeva Patria – (ne)pravo v kontekstu (Matej Avbelj) – 26/II–VII/pril
Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna
(Janez Pogorelec) – 28/13–15/odm
Vrhovno sodišče in ustavnopravne razsežnosti sojenja
(Matevž Krivic) – 28/16–18/č
Obvezna hramba prometnih podatkov – poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov – 28/19‑20/sp
Dostojanstvo sodstva (Marijan Pavčnik) – 29‑30/16/odm
Predhodna odredba na podlagi plačilnega naloga in sklepa o
izvršbi na podlagi verodostojne listine – 29‑30/23/sp
Kršitev načela enakosti pri obravnavi strank, ki izpolnjujejo pogoje
za pridobitev denarne socialne pomoči – 29‑30/23/sp
Plačnik davka in posredništvo (Jernej Podlipnik) – 31‑32/11‑12/odm
Predlog za zavarovanje s predhodno odredbo – domnevana
nevarnost – 31‑32/27/sp
Popolna oprostitev plačila sodnih taks – 31‑32/27/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
31‑32/27/sp
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega
postopka po razveljavitvi ZEKom‑1 (Primož Gorkič) –
33/6–10/č
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji
plačilnih nalogov (Andrej Ekart) – 33/II–VIII/pril
Tomaž Pavčnik Z obrobja postave: Življenjskost prava – 33/33/č
Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih
sredstev zoper dolžnike (Primož Feguš) – 34/6‑7/č
Ustavno sporna ureditev oprostitve plačila sodne takse
(Janč Ljubimski) – 34/12–14/č
Ne »z ognjem in mečem« … (Matevž Krivic) – 37/12–14/č
Upravljavci stvarnega premoženja – 37/21/sp
Urejanje prostora – 38/20/sp
Zahteva po temeljitem posvetovanje z invalidi – 38/20‑21/sp
Pravica do povrnitve škode – 40‑41/24/sp
Ustavnoprocesna jamstva in predhodna odredba, izdana na podlagi
sklepa o izvršbi (Ambrož Cvahte) – 42‑43/6–9/č
Dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč – 42‑43/25/sp
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu (Žiga Rejc) –
44/6‑7/č
Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev (Evelin Pristavec Tratar in
Peter Pavlin) – 46/14–16/odm
Prenehanje mandata poslanca – 46/21/sp
Ali se lahko soft law EU obravnava kot hard law EU (Jorg Sladič)
– 48/II–VII/pril
Prav(ičn)o: Začasno zadržanje in enakost (Ciril Ribičič) –
49‑50/41/č

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
PRAVičnO: Petdeset let ustavnega sodstva v Sloveniji (Ciril Ribičič)
– 1/33/č
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v slovenskem
pravu: drugi del (Primož Gorkič) – 5/II–VIII/pril
Pota Ustavnega sodišča (Nika Skvarča) – 21/26/por
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pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Stoti korak demokratizacije skozi pravo (Dragica Wedam in Ciril
Ribičič) – 42‑43/36‑37/por

V
varnost
Temperatura na delovnem mestu (Nana Weber) – 1/18/vo
Prva pomoč na delovnem mestu (dr. Nana Weber) – 6‑7/24‑25/vo
Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU
(Zoran Skubic) – 13/25‑26/sp
Pridržanje potnika v letališki sobi zaradi administrativne pomote
(Klavdija Štarkel) – 15/25‑26/sp
Parkiranje tovornega vozila na počivališču – 20/18/sp
Spletni smerokaz: Gremo v tujino (Irena Vovk) – 26/38/prik
Ocenjevanje tveganj (Irena Vovk) – 45/32/por
Nadzor nad delavcem (Nana Weber) – 49‑50/19‑20/vo

varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Osebni podatki o kupcu premičnine na dražbi – 2/28/mo
Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti
(Judita Dolžan) – 3/28/sp
Zbogom zasebnost! (Nika Skvarča) – 5/28/por
Dopustnost obveznega odvzema prstnih odtisov za biometrični potni
list (Judita Dolžan) – 6‑7/35‑36/sp
Obdelava in hramba profilov DNK – 9/20/sp
Pridobivanje soglasij za izvajanje segmentiranega trženja – 9/21/mo
Orodja za preprečevanje kibernetskih napadov – 11/19/mo
Gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti ni arhivsko gradivo –
14/20/sp
Ali sme občina posredovati društvu osebne podatke starejših
občanov? – 14/22/mo
Razkritje podatkov o specializantih s strani Zdravniške zbornice
Slovenije – 15/19/mo
Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo (Igor Kolar) –
15/21‑22/sp
Preverjanje pristnosti diplomskih nalog – 16‑17/31/mo
Dostop do SISBON za tuje bančne institucije – 20/20/mo
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino –
23/21/mo
Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi (Jožef Kovač) –
24‑25/16‑17/č
Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu –
24‑25/22/mo
Spletni smerokaz: Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja
(Irena Vovk) – 24‑25/42/prik
Obdelava osebnih podatkov študentov v laboratoriju – 26/20/mo
»Institucijo zapuščam v izjemno dobri kondiciji« (Irena Vovk) –
26/27‑28/por
The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental
Right of the EU (Irena Vovk) – 27/30/prik
Po desetih letih dela ponosno zapuščam mesto informacijske
pooblaščenke (Nataša Pirc Musar) – 28/3/uv
Obvezna hramba prometnih podatkov – poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov – 28/19‑20/sp
Posredovanje podatkov o lastniku vozila – 28/22/mo
Uporaba podatkov o gledanosti televizijskih programov –
29‑30/27/mo
Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov (Maja Brkan) –
31‑32/13–15/č
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega
postopka po razveljavitvi ZEKom‑1 (Primož Gorkič) –
33/6–10/č
Posredovanje osebnih podatkov najemnika groba – 33/20/mo
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Novi izzivi informacijskega pooblaščenca (Mojca Prelesnik) –
34/3/uv
Posredovanje osebnih podatkov odpuščenih delavcev svetu
delavcev – 34/24/mo
Svobodno čivkanje – o neustavnosti hrambe prometnih podatkov
(Nika Skvarča) – 34/29/por

Vpogled v osebne podatke umrlih – 35/20/mo
Žaljiv komentar na spletni strani – 35/20‑21/mo
Paradoksi: Videonadzor v Sloveniji (Aleš Završnik) – 35/33/č
Podatki o poklicu kandidatov na volitvah – 37/23/mo
Fotokopiranje osebnega dokumenta v javnem sektorju – 37 / 23 / mo
Pravica do pozabe – mit ali realnost (Rosana Lemut Strle) –
38/13–15/č
Pritožba zoper Googlovo zavrnitev zahtevka za umik rezultatov
iskanja po imenu in priimku – 38/22‑23/mo
Fotografija objekta – 38/23/mo
Snemanje telefonskih klicev – 39/24/mo
Paradoksi: Internet stvari (Aleš Završnik) – 40‑41/41/č
Priročnik o evropski zakonodaji o varstvu podatkov (Edita Turičnik)
– 42‑43/38‑39/prik
Posredovanje naslova IP uporabnika spletne strani sodišču zaradi
zaščite interesov upravljavca – 44/21/mo
Digitalne fotografije zaposlenih, kontrola bolniške odsotnosti, interni
telefonski imenik – 45/22/mo
Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka (Mojca Prelesnik) –
46/3/uv
Prometni podatki (Gorazd Božič) – 46/18‑19/č
Ne)sorazmernost vpisa in shranjevanja podatkov oseb v policijskem
postopku (Marina Markežič) – 46/27‑28/sp
Vse bolj invazivne oblike obdelave podatkov potrošnikov (Helena
Uršič) – 46/28‑29/por
Uporaba e‑naslovov – 47/18/mo
Prevzem dokumentacije družbe v stečaju – 48/18‑19/mo
Javna objava učiteljevega urnika – 48/19/mo
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? (Mojca Prelesnik) – 49‑50/6‑7/č
Dostop ponudnika internetnih storitev do mrežne opreme –
49‑50/24/mo
Umik povezav do strokovnih člankov iz rezultatov iskanja po
osebnem imenu – 49‑50/25/mo

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Nepravilnosti pri uporabi posebnega varovalnega ukrepa –
1/21‑22/mo
Osebni stečaj le za tiste s premoženjem? – 2/26‑27/mo
(Ne)odzivanje Državnega pravobranilstva RS – 2/27/mo
Širitev pristojnosti Varuha na zasebne subjekte? (Jernej Rovšek) –
3/3/uv
Namesto novega pravilnika ukinitev Zoisovih štipendij na področju
izjemnih dosežkov – 6‑7/28/mo
Ne kriv ne dolžen – ali pač? – 6‑7/28/mo
Težave študenta pri pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi napak UE – 8/20‑21/mo
Prekrškovni organ z odvzeto potno listino ni ravnal skladno z
določbami ZP‑1 – 8/21/mo
Zakupnik odgovarja za odpadke na zakupljenem zemljišču –
9/22/mo
V ospredju so socialne stiske ljudi (Irena Vovk) – 9/29/por
Dolgotrajnost postopka tudi po krivdi izvedenca – 11/20/mo
Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču –
12/22/mo
Težave pri prijavi stalnega prebivališča – institut zakonskega
prebivališča – 14/21/mo
Oče ni mogel pridobiti potrdila o šolanju otrok – 15/18/mo
Kaznovanje za neobstoječ prekršek – 16‑17/27/mo
Obupani študenti višje šole – 16‑17/27‑28/mo
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v
socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/28‑29/mo
Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov –
16‑17/29/mo
Veljavnost kolektivne pogodbe samo za člane sindikata –
18/23/mo
Priključitev objektov v nelegalnih romskih naseljih na električno
omrežje – 19/23/mo
Nezakonito zaposlovanje varnostnikov za določen čas – 20/18/mo
Diskriminacija pri dodeljevanju občinske denarne pomoči
novorojencem – 21/19/mo
Diskriminatorni sklep občinskega sveta – 22/20/mo
Stanovanjski sklad RS je odgovornost preložil na najemnika –
22/21/mo
Zloraba bančnega računa otroka – 23/23/mo
Težave pri pridobitvi naziva zdravstveni svetnik – 24‑25/24/mo
Kaznovanje lastnika vozila za prekršek, storjen z njegovim vozilom
– 26/19/mo
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 26/32/por
O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat – 27/22/mo
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Sledimo samo ekonomskim ciljem (Irena Vovk) – 27/28‑29/por
Storilcu prekrška odvzeta možnost obrambe – 28/21/mo
In flagranti: Vrnitev represivne psihiatrije? (Hinko Jenull) –
31‑32/41/č
Občina ni izvršila izvršljive odločbe – 33/26/mo
Vrnitev represivne psihiatrije? (Ivan Šelih) – 34/17‑18/odm
Odločitev o barvi las osebe, stare petnajst let – 34/23/mo
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 34/23/mo
Evropski nalog za prijetje in predajo – kritična presoja zakonitosti
ravnanja sodišča in Policije (Tine Jurič) – 35/8–10/č
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Prisilni odvzem otroka na osnovni šoli – 35/22/mo
Kršitev pravic delavcu s priznano reintegracijo – 36/22/mo
Usmeritve za delo z osebami z demenco morajo biti v skladu z
zakonom – 37/25/mo
Izplačilo sredstev za dokupljeno zavarovalno dobo ni mogoče –
39/22/mo
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 40‑41/28/mo
Nezadovoljstvo pobudnice zaradi neuvedbe postopka o prekršku –
40‑41/28‑29/mo
Poročilo varuhinje (Irena Vovk) – 40‑41/40/por
Poročanje Radia Krka o Romih – 42‑43/25/mo
Izbris prijave za vpis na fakulteto prispeval k spremembam –
45/21/mo
Omejitev osebne svobode psihiatričnim bolnikom – 47/16/mo
Premestitev v drugo zdravstveno ustanovo ni isto kot odpust iz nje
– 47/17/mo
Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko
obravnavano kot zahteva za sodno varstvo? (Ivan Šelih) –
48/8‑9/č
Vračilo štipendije za študij v tujini – 48/21/mo
Ali konvencija živi? (Vlasta Nussdorfer) – 49‑50/3/uv
20 let Varuha (Irena Vovk) – 49‑50/40/por

vera
Family, Religion and Law – Cultural Encounters in Europe
(Irena Vovk) – 24‑25/34/prik
Prepoved pokrival, ki zakrivajo obraz, je dopustna (Andreja Tratnik)
– 28/23‑24/sp
Ronald Dworkin: Religija brez boga (Aleš Novak) – 29‑30/37/prik
Pravniki in politiki – med načelnostjo in pragmatizmom
(Tilen Vesenjak) – 42‑43/37/por

Višje sodišče v Munchnu, ZR Nemčija
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve bančne tajnosti v
televizijskem intervjuju (Miha Bratina) – 14/26‑27/sp

Vlada Republike Slovenije
Večja zaščita potrošnika (Irena Vovk) – 1/32/por
Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen (Miloš Senčur)
– 5/17‑18/č
Upanje za mlade (Nana Weber) – 5/32/por
Priložnost za delo na državnem tožilstvu (Hinko Jenull) – 10/25/č
Ali bodo sodišča insolventna (Jasna Murgel) – 15/3/uv
Gospodarska kriminaliteta (Irena Vovk) – 16‑17/40/por
(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (Irena Bačlija in Matjaž
Francelj) – 24‑25/18‑19/č
Premiki na bolje (Irena Vovk) – 27/32/por
Nova vlada, nova negotovost? (Matej Tomažin) – 28/34/č
Nova vlada, nova priložnost (Matej Tomažin) – 34/34/č
Izvršna oblast nad izvršno oblastjo (Janja Hojnik) – 35/3/uv
Bo zahtevi po vpisu inženirja v imenik pristojne zbornice ob oddaji
ponudbe sledila finančna sankcija? (Milena Basta Trtnik) –
35/II–VII/pril
Naša državna suverenost je invalidna – notificirati je treba
nasledstvo ADP (Ivan Kristan) – 36/11–13/č
Prav(ičn)o: Nadvlada? (Ciril Ribičič) – 36/33/č
Dvanajsta slovenska vlada (Irena Vovk) – 37/32/por
Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov (Rajko Pirnat)
– 38/8‑9/č
Poročilo varuhinje (Irena Vovk) – 40‑41/40/por
Ekonomika, morala in strukturne reforme – (Jože Mencinger)
42‑43/42/č

vodno pravo
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Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU (Nina Pekolj)
– 26/11–13/č
Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah? (Adrijana Viler
Kovačič) – 27/17‑18/č
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The Human Right to Water Significance: Legal Status and
Implications for Water Allocation (Irena Vovk) – 39/30/prik

vojska
Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve
za obravnavanje tajnih podatkov (Martina Šetinc Tekavc) –
1/8–10/č
Izplačilo sredstev za dokupljeno zavarovalno dobo ni mogoče –
39/22/mo

volitve
Prav(ičn)o: Drugi glas (Ciril Ribičič) – 12/33/č
Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami?
(Janez Pogorelec) – 14/3/uv
Spletni smerokaz: Državna volilna komisija (Irena Vovk) –
16‑17/46/prik
Spletni smerokaz: EUvox 2014 (Irena Vovk) – 18/38/prik
Volišča morajo biti prilagojena invalidom – 20/18‑19/sp
Evropske volitve 2014 (Irena Vovk) – 21/32/por
Predčasne volitve (Irena Vovk) – 22/32/por
Tudi počitniške volitve so ustavno dopustne (Matija Žgur) –
23/6‑7/č
Prav(ičn)o: Konstruktivni odpoklic župana (Ciril Ribičič) – 23/33/č
In claris non fit interpretatio (Marijan Pavčnik) – 26/3/uv
Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih
komisij – 27/I/erar
Novosti pri izvedbi letošnjih rednih lokalnih volitev (Roman Lavtar) –
28/8–10/č
»Navidezni« kandidati – zgolj teorija ali tudi praksa (Tadej Dubrovnik
in Saša Zagorc) – 29‑30/15‑16/č
Prav(ičn)o: Kako normalizirati BiH? (Ciril Ribičič) – 29‑30/41/č
Lokalne volitve 2014 (Dušan Štrus) – 31‑32/38‑39/prik
Spletni smerokaz: Transparentnost volitev (Irena Vovk) – 35/38/prik
Je tri dni pred nedeljo četrtek ali sreda? (Gregor Sankovič) –
36/14‑15/č
Podatki o poklicu kandidatov na volitvah – 37/23/mo

vrednostni papirji
Naknadna finančna pomoč pri pridobitvi novih delnic
(Gregor Drnovšek) – 1/12‑13/č
Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij
– 1/I‑II/pod
Leto, ko bo Ljubljanska borza oživela (Matej Tomažin) – 2/34/č
Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan‑1L (Tamara Kek)
– 3/6–8/č
Kaj pa narodnogospodarska škoda, ki jo povzroča KPK?
(Jože Mencinger) – 4/34/č
Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic
(Maruša Pozvek) – 10/9‑10/č
Pomlad in borza (Matej Tomažin) – 10/30/č
Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala
(Gregor Drnovšek) – 12/6–8/č
Razlogi za zavrnitev dovoljenja za prenos delnic – delnice, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu – 12/21–24/sp
Prvi konkretni koraki (Matej Tomažin) – 14/34/č
En korak naprej, tri nazaj … (Matej Tomažin) – 19/34/č
Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje (Barbara Gabrovec)
– 22/10‑11/č
Izvršba na menico – 26/18/sp
Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi – 27/II‑III/erar
Nova vlada, nova negotovost? (Matej Tomažin) – 28/34/č
Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi
manjšinskih delničarjev (Jure Levovnik) – 29‑30/II–VIII/pril
Odslej odlogi ne bodo več zavirali izvršilnih postopkov?
(Cvetka Horvat) – 37/6‑7/č
Banke, finančna kriza in razprava o primernejši regulativi
(Mitja Stefancic) – 38/17‑18/č
Pravne posledice meničnega poroštva (Polona Kukovec) –
44/12‑13/č

Vrhovno sodišče Republike Avstrije
Gostinec »lokalnim šerifom« lahko prepove vstop v svoj gostinski
lokal (Zoran Skubic) – 29‑30/36/sp
Gostinec proti lokalnim šerifom (Branko Erčulj) – 31‑32/35‑36/odm

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Zadeva Pelati: Vrhovno sodišče RS pravu EU priznalo polno
učinkovitost (Nika Hudej) – 1/6–8/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog nesposobnosti –
zdravstveno stanje delavca – 1/21/sp
Materialno procesno vodstvo – trditveno in dokazno breme – cesija
– 1/21‑22/sp
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Zastopanje družbe pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
poslovodni osebi – 2/25‑26/sp
Izpodbijanje vrstnega reda poplačila terjatev na razdelitvenem
naroku – zastavna pravica na nepremičnini – 2/26–28/sp
Tožbeni zahtevek Paulijanske tožbe – 3/22/sp
Pravica do pravnega sredstva – zastopanje – pooblastilo odvetniku
– 3/22–25/sp
Odgovornost neposrednega oškodovanca za škodo posrednega
oškodovanca – pravica do odškodnine po ZOZP – 4/20‑21/sp
Subjektivne meje pravnomočnosti – obseg porokove obveznosti –
stečaj glavnega dolžnika – 4/21–23/sp
Pogodbena odškodninska odgovornost odvetnika – seznanitev in
posvet s stranko v zvezi z (ne)nameravanimi procesnimi dejanji
– vložitev tožbe – 5/21–23/sp
Nezakonito pridobljen dokaz – varstvo zasebnosti – pregled ženske
torbice – 5/23/sp
Prenosljivost terjatev iz delovnega razmerja – odškodnina za
premoženjsko škodo – 6‑7/26‑27/sp
Retroaktivna veljavnost kolektivne pogodbe – poseg v pridobljene
pravice – 6‑7/27–30/sp
Kazenski postopek – razlogi za izpodbijanje sodbe na podlagi
priznanja – nadaljevano kaznivo dejanje – 8/20–23/sp
Prevzemi – izključitev manjšinskih delničarjev – primerna odpravnina
– 9/20–23/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – večje število
delavcev – 10/18‑19/sp
Vpis spremembe družbenika v sodni register – pooblastilo za
sklenitev pravnega posla – naknadna odobritev pravnega posla
– 10/19‑20/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov –
reorganizacija – 11/18‑19/sp
Rok za sodno varstvo – prekluzivni rok – procesni rok –
pravočasnost tožbe – 12/20‑21/sp
Razlogi za zavrnitev dovoljenja za prenos delnic – delnice, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu – 12/21–24/sp
Spletni smerokaz: Spletni vpogledovalnik – posredovanje sklepov na
GURS (Irena Vovk) – 12/38/prik
Odstop dela plače (Nana Weber) – 13/18‑19/vo
Odmera kazni – alternativni način izvršitve kazni zapora –
13/20–22/sp
Izbris blagovne znamke – dobrovernost prijavitelja – 13/22‑23/sp
Privilegij zoper samoobdolžitev – 14/21‑22/sp
Instrukcijska maksima na poti v ropotarnico zgodovine?
(Leon Recek) – 15/12–14/č
Nedopustnost izvršbe – delitev skupnega premoženja – 15/18/sp
SAZAS – kršitev pravil o prepovedi omejevanja konkurence –
15/18‑19/sp
Privilegij zoper samoobdolžitev – 16‑17/26‑27/sp
Odmera kazni – alternativni način izvršitve kazni zapora –
16‑17/27–30/sp
Izločitev sodnika – odklonilni razlog – 16‑17/30‑31/sp
Dokazna vrednost fotokopije listin – 18/22/sp
Obnova postopka – 18/22‑24/sp
Pridobitev prisilne zastavne pravice na nepremičnini – razglasitev in
objava zapisnika o rubežu – 19/20–22/sp
Razlogi za izključitev družbenika iz d. o. o. – 19/22‑23/sp
Nedopustnost izvršbe – prenehanje terjatve za plačilo sodnih
penalov – 20/19–21/sp
Nepristranskost sodnika (Cvetka Horvat) – 21/12‑13/č
Rei vindicatio – negatorna tožba – 21/18‑19/sp
Pravna narava sodne poravnave – ničnost – 22/20‑21/sp
Obstoj oporoke – dokazovanje z indici – 22/21‑22/sp
Nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist – uporaba
milejšega zakona – odločba o kazenski sankciji – 23 /19–24/sp
Odškodninska odgovornost članov poslovodstva – stečajni postopek
– 24‑25/22–25/sp
Prenehanje stvarne služnosti – ugotovitvena tožba – 24‑25 /25‑26/sp
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč (Jaša Vrabec)
– 24‑25/II–XII/pril
Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče
(Sabina Kastelic) – 26/6‑7/č
Vložitev tožbe pri nepristojnem sodišču – odstop zadeve
pristojnemu sodišču – pretrganje zastaranja – 26/18–21/sp
Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe – 27/22‑23/sp
Vrhovno sodišče in ustavnopravne razsežnosti sojenja
(Matevž Krivic) – 28/16–18/č
Višina odškodnine za premoženjsko škodo – stroški pomoči in
nege družinskih članov – 28/20‑21/sp
Pogodba o preužitku – učinki odstopne izjave preživljanke –
28/21–23/sp
Solastnina – ponudba predkupnemu upravičencu za prodajo
nepremičnine – 29‑30/23‑24/sp
Pristojnost Delovnega in socialnega sodišča v odškodninskem sporu
– posredni oškodovanci – 29‑30/24‑25/sp

Pristojnost za reševanje sporov iz koncesijske pogodbe –
40. člen ZGJS – arbitraža – avtentična razlaga zakona –
29‑30/26–28/sp
Pogodbena kazen v delovnem pravu (Janez Vrečer) –
31‑32/II–VIII/pril
Starostna pokojnina – prekrivanje obdobja prostovoljnega
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in obdobja
obveznega pokojninskega zavarovanja v drugi državi –
31‑32/28‑29/sp
Spor iz »drugih civilnopravnih razmerij« po 1. členu ZPP –
pristojnost rednega sodišča – 31‑32/29‑30/sp
Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji
plačilnih nalogov (Andrej Ekart) – 33/II–VIII/pril
Dokazno breme po četrtem odstavku 120. člena ZIL‑1 –
34/22–24/sp
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji (Ivan Šelih) –
35/11‑12/č
Povrnitev premoženjske škode – zamuda s prevozom prtljage
pri mednarodnem letalskem prevozu – dokazno breme –
35/19–22/sp
Kavelj 22: (ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila
(Aleš Žiher) – 36/6–8/č
Napačen pravni pouk – obligatorno vlaganje vlog v elektronski
obliki – 36/19‑20/sp
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred januarjem
2003 – 36/20–22/sp
Odličnost v sodstvu (Špelca Mežnar) – 37/3/uv
Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo
vprašanje (Leon Recek) – 37/15–17/č
Prezgodnje stališče o avtentični razlagi v obrazložitvi sklepa
Vrhovnega sodišča (Albin Igličar) – 37/17–19/č
Komu služijo »brezplačni stečaji« (Aljoša Markovič) – 38/6–8/č
Zastaranje pravice do odmere stroškov kazenskega postopka –
izvršitev odločbe o stroških – 38/21–24/sp
Sprememba delodajalca – prenos dejavnosti – sporazum o
prevzemu delavcev – 39/22–24/sp
Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja –
začasna odredba o ureditvi razmerij – stroški – 40‑41/24‑25/sp
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – kolizija ustavnih pravic
– 40‑41/25–27/sp
Prekršek – kajenje v zaprtih javnih prostorih – 40‑41/27–29/sp
Kolektivno nezgodno zavarovanje – pogodba v korist tretjega –
ničnost – 42‑43/25‑26/sp
Veljavnost pogodbe o prodaji nepremičnine – dogovor o obliki
pogodbe – 42‑43/26–28/sp
Vpis hipoteke z zaznambo izvršljivosti v zemljiško knjigo –
identičnost identifikacijskih znakov – istovetnost nepremičnine
– 44/20‑21/sp
Izredna omilitev kazni – izgon tujca ‑ pravica do družinskega
življenja – 45/19–22/sp
Podjemna pogodba – konkurenčna klavzula – smiselna uporaba
ZDR – 46/21‑22/sp
Zastaralni roki za terjatve upravnikov (Nuša Kremzer Mlinar, Ana
Harb in Jana Železnik) – 47/6‑7/č
Nadaljevano kaznivo dejanje v novejši sodni praksi (Nina Židanik) –
47/13–15/č
Zemljiška knjiga – zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje
po ZGO‑1 – 47/16‑17/vo
Sprememba delodajalca – delni prenos dejavnosti – 47/17‑18/vo
Odpoklic delavskega direktorja v upravi družbe – 48/17/sp
Razlaga pogodbe o vezavi tolarskih sredstev – »Modro varčevanje«
– 48/17–20/sp
Notarski zapis – vpis v zemljiško knjigo – primernost listine –
48/20‑21/sp
Starostna pokojnina – pokojninska osnova – 49‑50/22/sp
Jamčevanje za stvarne napake – OZ – ZVPot – 49‑50/22‑23/sp
Izbris dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije – odgovornost za
obveznosti izbrisane družbe – 49‑50/24–26/sp
Zastaranje terjatev upravnika večstanovanjske stavbe do etažnih
lastnikov – 49‑50/26/sp

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov
(Klemen Pohar) – 40‑41/35‑36/sp

Vrhovno sodišče ZR Nemčije
Ponovno imenovanje člana uprave prej kot eno leto pred iztekom
mandatne dobe (Matjaž Jan in Miha Bratina) – 22/9‑10/č

vročanje
Rok za sodno varstvo – prekluzivni rok – procesni rok –
pravočasnost tožbe – 12/20‑21/sp
Vročanje po ZDR‑1 (Miha Šercer) – 16‑17/6–8/č
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O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat – 27/22/mo
Kaj se šteje pri izračunu odpravnine? (Miha Šercer) – 36/19/vo

Z
zahteva za varstvo zakonitosti
glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Law in Politics, Politics in Law (Irena Vovk) – 2/30/prik
Spletni smerokaz: Pravno‑informacijski sistem RS (Irena Vovk) –
2/38/prik
Programirana zastarelost naših pravnih predpisov (Šime Ivanjko) –
6‑7/12‑13/č
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti (Mateja Prešern) – 11/6–8/č
Znaten upad števila novih zadev (Irena Vovk) – 11/28‑29/por
Prehitri slovenski zakonodajalec (Albin Igličar) – 12/14‑15/č
Spletni smerokaz: EUR‑Lex: dostop do zakonodaje EU (Irena Vovk)
– 14/38/prik
Z obrobja postave: Ali je do ustave mogoče biti čustven?
(Tomaž Pavčnik) – 20/33/č
Novele in novele (Janez Tekavc) – 22/3/uv
Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah
(Renata Zatler) – 27/12–14/č
Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih
je omogočala arbitrarnost (Matej Cerar) – 27/23‑24/sp
Sledimo samo ekonomskim ciljem (Irena Vovk) – 27/28‑29/por

zakonodajni postopek
Predlog ZJN‑2E (Milena Basta Trtnik) – 3/8–10/č
Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov (Nataša
Jamnik in Urška Trtnik) – 4/8–10/č
Novela ZTuj‑2A (Irena Vovk) – 4/32/por
Programirana zastarelost naših pravnih predpisov (Šime Ivanjko) –
6‑7/12‑13/č
Prepoved tiskanja vodnikov za gorsko kolesarjenje?! (Matjaž Verbič)
– 6‑7/19–21/č
Proti sistemskemu nasprotju interesov (Igor Vuksanović) – 9/3/uv
Prehitri slovenski zakonodajalec (Albin Igličar) – 12/14‑15/č
Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 12/32/por
Partnerska skupnost (Irena Vovk) – 15/32/por
Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI
(Luigi Varanelli) – 18/3/uv
Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? (Andrej Ferlinc) –
18/6–8/č
D. o. o. z enim družbenikom (Irena Vovk) – 20/32/por
(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (Irena Bačlija in Matjaž
Francelj) – 24‑25/18‑19/č
Prezgodnje stališče o avtentični razlagi v obrazložitvi sklepa
Vrhovnega sodišča (Albin Igličar) – 37/17–19/č
Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v
tujini in spremembe ZDavP‑2 (Andrej Grah Whatmough) –
40‑41/15‑16/č
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku (Andrej Grah
Whatmough) – 42‑43/10–12/č
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu (Žiga Rejc) –
44/6‑7/č
Drafting Legislation – Art and Technology of Rules for Regulation
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Uresničevanje načel Resolucije o normativni dejavnosti (po petih
letih) (Albin Igličar) – 45/II–VI/pril
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? (Mojca Prelesnik) – 49‑50/6‑7/č

zamudna sodba
Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata
poslovne dejavnosti (Judita Dolžan) – 9/23‑24/sp

zasebnost
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Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom (Nika Skvarča) – 1/23/sp
Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications –
A Comparative Legal Analysis (Irena Vovk) – 2/30/prik
Postavljanje mej rumenemu tisku (Nika Skvarča) – 4/25/sp
Nezakonito pridobljen dokaz – varstvo zasebnosti – pregled ženske
torbice – 5/23/sp
Zbogom zasebnost! (Nika Skvarča) – 5/28/por
Dopustnost obveznega odvzema prstnih odtisov za biometrični potni
list (Judita Dolžan) – 6‑7/35‑36/sp

Prav(ič)no: Naj se predamo? (Ciril Ribičič) – 6‑7/41/č
Pogoji za ugotavljanje identitete s strani policije – 8/23/mo
On‑line opravljanje izpitov prek kamere – 13/23/mo
Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo (Igor Kolar) –
15/21‑22/sp
Ko v Strasbourgu ozelenijo breze (Nika Skvarča) – 15/26/sp
Vpis spremembe spola brez predhodne operacije (Nana Weber) –
15/27/sp
Ko moj telefon vohuni za mano (Primož Gorkič) – 16‑17/3/uv
Tudi v avtobiografijah je treba paziti na zasebnost drugih
(Matej Cerar) – 16‑17/35/sp
Paradoksi: Pirove zmage zasebnosti (Aleš Završnik) – 16‑17/41/č
Zasebno življenje sodnice (Špelca Mežnar) – 20/29/č
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do
pozabe v razmerju do spletnih iskalnikov (Polona Tepina) –
21/21‑22/sp
Zavrnitev zdravljenja z novo metodo (Andreja Tratnik) –
23/24‑25/sp
Obvezna hramba prometnih podatkov – poseg v pravico do varstva
osebnih podatkov – 28/19‑20/sp
Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov (Maja Brkan) –
31‑32/13–15/č
Brisanje podatkov po sodbi – 31‑32/30/mo
Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega
sodišča – 33/21/mo
Skrivnostni sin monaškega princa (Andreja Tratnik) – 33/24‑25/sp
Zvočno snemanje (Irena Vovk) – 33/32/por
Novi izzivi informacijskega pooblaščenca (Mojca Prelesnik) –
34/3/uv
Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko – 34/23/mo
Vnovič o zaščiti novinarskih virov (Igor Vuksanović) – 34/26/sp
Svobodno čivkanje – o neustavnosti hrambe prometnih podatkov
(Nika Skvarča) – 34/29/por
Paradoksi: Videonadzor v Sloveniji (Aleš Završnik) – 35/33/č
Pravica do pozabe – mit ali realnost (Rosana Lemut Strle) –
38/13–15/č
Pritožba zoper Googlovo zavrnitev zahtevka za umik rezultatov
iskanja po imenu in priimku – 38/22‑23/mo
Zapoznela informacija je zanikana informacija (Nana Weber) –
38 /29/por
Odstranitev fotografij z zmenkarskega portala – 40‑41/26/mo
Odstranitev fotografij s Facebooka – 40‑41/27/mo
Paradoksi: Internet stvari (Aleš Završnik) – 40‑41/41/č
Ravnanje izvršitelja – 42‑43/27/mo
Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe
(Matic Kumer) – 44/22‑23/sp
Digitalne fotografije zaposlenih, kontrola bolniške odsotnosti, interni
telefonski imenik – 45/22/mo
Žalostna usoda borca za pravico do golote (Igor Vuksanović) –
45/27/sp
Prometni podatki (Gorazd Božič) – 46/18‑19/č
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? (Mojca Prelesnik) – 49‑50/6‑7/č
Dostop ponudnika internetnih storitev do mrežne opreme –
49‑50/24/mo
Umik povezav do strokovnih člankov iz rezultatov iskanja po
osebnem imenu – 49‑50/25/mo
Videonadzor javne poti v zasebne namene po pravu EU načeloma
dopusten (Zoran Skubic) – 49‑50/29‑30/sp

zavarovalništvo
Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij
– 1/I‑II/pod
Odgovornost neposrednega oškodovanca za škodo posrednega
oškodovanca – pravica do odškodnine po ZOZP – 4/20‑21/sp
Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov –
6‑7/IV/erar
ABC zdravstva (Jaka Slokan) – 12/3/uv
Čezmejna medicina (Mitja Pukšič) – 13/27‑28/por
Pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini – 14/20/sp
Dolžnost pisnega obveščanja zavarovalca (Renata Jakopanec Levart)
– 15/6–9/č
Za boljši in pravičnejši zdravstveni sistem (Nana Weber) –
16‑17/37/por
Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov (Nataša Belopavlovič)
– 26/16‑17/č
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
(Maja Potočnik in Maja Prebil) – 29‑30/6–8/č
Starostna pokojnina – prekrivanje obdobja prostovoljnega
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in obdobja
obveznega pokojninskega zavarovanja v drugi državi –
31‑32/28‑29/sp
Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih
vrstah zavarovanj – 33/III‑IV/erar

Z

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Zavarovanje civilne odgovornosti mora kriti nesrečo, do katere pride
pri uporabi vozila, ki je skladna z njegovo običajno funkcijo
(Petra Weingerl) – 35/26‑27/sp
Odličnost v sodstvu (Špelca Mežnar) – 37/3/uv
Upoštevanje pričakovane življenjske dobe za posamezen spol pri
izračunu višine odškodnine za trajno invalidnost
(Neža Pogorelčnik) – 37/26/sp
Pasti poslovanja s podružnico tuje zavarovalnice (Renata Jakopanec
Levart) – 39/9–11/č
Actio pro socio v slovenskem pravu (1.) (Sara Ahlin Doljak) –
39/14–16/č
Kolektivno nezgodno zavarovanje – pogodba v korist tretjega –
ničnost – 42‑43/25‑26/sp

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Spletni smerokaz: Informativna osebna evidenca (Irena Vovk) –
4/38/prik

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Obračun in povračilo nadomestila plače (Nana Weber) –
5/19‑20/vo
DURS – seznam invalidnih oseb – 6‑7/27/mo
Butnskala v javnem zdravstvu (Jaka Slokan) – 8/3/uv
Nekateri vidiki izvrševanja pravice do zdravljenja neplodnosti z
biomedicinsko pomočjo (Katarina Rajgelj) – 10/15‑16/č
Slovenski zdravstveni sistem na razpotju – kako naprej?
(Januša Grumerec) – 14/II–VIII/pril
Imate raje javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo? (Sandi Kodrič) –
35/34/č
Vpliv evropske integracije na organiziranost (slovenskega)
zdravstvenega sistema – dileme (Januša Grumerec) –
44/II–VIII/pril

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Spletni smerokaz: Mladi iskalci zaposlitve (Irena Vovk) – 33/38/prik

KAZALO 2014 – knjige domačih avtorjev
Ljubo Bavcon: Izzivi in odzivi – drugi zvezek – 1/30-31
Saša Matas (uv. pojasnila): Zakon o javnem naročanju
(ZJN-2-UPB5) – 2/30-31
Zvone Vodovnik: Normativni temelji delovnih in socialnih
razmerij – 4/30-31
Andreja Tratnik Zagorac: Pogajanja o priznanju krivde v
kazenskem postopku – 5/30-31
Jernej Podlipnik: Zakon o davku na dediščine in darila
– 6-7/38-39
Ivan Kristan: Osamosvajanje Slovenije – 8/30-31
Zlatan Dežman, Aleksander Karakaš, Damjan Korošec,
Barbara Nerat, Petar Novoselec, Vanja Verdel Kokol
in Sabina Zgaga: Cestnoprometno kazensko pravo –
9/30-31
Nina Scortegagna Kavčnik: Sporazum o odpovedi neuve‑
denemu dedovanju – 10/26-27
Igor Knez, Metka Penko Natlačen, Gregor Tasič in
Polona Fink Ružič: Vodnik po novem Zakonu o delovnih
razmerjih – 12/30-31
Nina Plavšak (uv. pojasnila): ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP‑F
– 13/30-31
Eugen Ehrlich, Jože Goričar, Georges Gurvitch, Jürgen
Habermas, Albin Igličar, Niklas Luhmann, Max Weber,
Anton Žun: Pravo in družba – 14/30-31
Matjan Ambrož: Gobelini: poskus tkanja onkraj Norme –
15/30-31
Zbornik znanstvenih razprav 2013 – 16-17/38-31
Peter Podgorelc, Lidija Hauptman, Martina Repas, Majda
Kokotec Novak, Marjan Odar in Saša Prelič: Koncerni
– 18/30-31
Matjaž Ambrož, Katja Filipčič in Aleš Završnik (uredniki):
Zbornik za Alenko Šelih – 19/30-31

zavodi
Nepravilnosti pri uporabi posebnega varovalnega ukrepa –
1/21‑22/mo
Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom (Nika Skvarča) – 1/23/sp
Obračun in povračilo nadomestila plače (Nana Weber) –
5/19‑20/vo
»Zasebno delo« zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem
zavodu (Januša Grumerec) – 9/9–11/č
Postopek imenovanja ravnatelja (sodelavka PP) – 9/18‑19/vo
Zasebno delo javnih zdravnikov da, vendar po jasnih pravilih in ne
na škodo javnega zavoda (Martin Toth) – 11/13–15/odm
Solze v zaporu (Svit Senković) – 12/24/sp
Gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti ni arhivsko gradivo –
14/20/sp
Pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini – 14/20/sp
Slovenski zdravstveni sistem na razpotju – kako naprej?
(Januša Grumerec) – 14/II–VIII/pril
Obračunavanje dodatka za delovno dobo v javnem sektorju
(Nataša Belopavlovič) – 15/17/vo
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v
socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/28‑29/mo
Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu (Nana Weber) –
18/19/vo
Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe
(Milena Basta Trtnik) – 20/II–VI/pril
Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino –
23/21/mo
Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih
je omogočala arbitrarnost (Matej Cerar) – 27/23‑24/sp
Osebe z motnjami v duševnem razvoju – nevidne žrtve kaznivih
dejanj (Monika Grom) – 31‑32/18‑19/č
Mentorski dodatek (Nataša Belopavlovič) – 31‑32/26/vo
In flagranti: Vrnitev represivne psihiatrije? (Hinko Jenull) –
31‑32/41/č
Vrnitev represivne psihiatrije? (Ivan Šelih) – 34/17‑18/odm
Hranjenje podatkov v javnem zavodu – 36/21/mo
Fotokopiranje osebnega dokumenta v javnem sektorju – 37 / 23 / mo

Zoran Kanduč: Politika, pravo, ekonomija in kriminal – 20/30
Maja Potočnik: Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov
v praksi – 21/30-31
Vesna Kranjc (uv. pojasnila): ZJN-2 in ZJNVETPS z novelama
ZJN-2E in ZJNVETPS-E – 22/30-31
Marko Brus: Obveznostno pravo – 22/30
Andrej Berden: Lastnina – 23/30-31
Viktorija Žnidaršič Skubic, Ana Vlahek in Klemen
Podobnik (uredniki): Zbornik v čast Karla Zupančiča
– 24-25/34-35
Igor Karlovšek: Odvetnik – 26/30
Matija Damjan: Pravo v informacijski družbi – 27/30-31
Ana Polak Petrič, Irena Jager Agius in Andraž Zidar (ur.)
Pravo mednarodnih pogodb – 28/30-31
Franc Grad in Pavle Svete (uv. pojasnila in komentar):
Lokalne volitve 2014 – 31-32/38-39
Luigi Varanelli: Pogodbeno pravo I – 33/30-31
Nina Scortegagna Kavčnik: Najemna pogodba za stano‑
vanje in poslovni prostor – 34/30-31
Andrej E. Skubic: Samo pridi domov – 35/30-31
Grega Strban in Barbara Kresal (uv. pojasnila): Zakon o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) z
uvodnimi pojasnili – 36/30-31
Maja Brkan (ur.) Postopki pred sodiščem – 37/30-31
Dušan Mohorko: Kriminalist in odvetnik – 38/30-31
Miha Mazzini: Izbrisana – 39/30-31
Janez Kranjc: Pozabljena latinščina – 40-41/38-39
Dida Volk (uv. pojasnila): Zakon o izvršbi in zavarovanju z
novelo ZIZ-J – 44/30-31
Borut Brezovar (uv. pojasnila in komentar): Zakon o
inšpekciji dela (ZID-1) z uvodnimi pojasnili – 45/30-31
Andraž Teršek: Brutalci – 46/29–31
Barbara Novak: Družinsko pravo – 47/26-27
Marko Pavliha: Dvanajst pred dvanajsto – 49-50/38-39
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Z
Usmeritve za delo z osebami z demenco morajo biti v skladu z
zakonom – 37/25/mo
Snemanje telefonskih klicev – 39/24/mo
Omejitev osebne svobode psihiatričnim bolnikom – 47/16/mo
Premestitev v drugo zdravstveno ustanovo ni isto kot odpust iz nje
– 47/17/mo

zbornice
glej tudi odvetništvo

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
Nepravilnosti pri uporabi posebnega varovalnega ukrepa –
1/21‑22/mo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog nesposobnosti –
zdravstveno stanje delavca – 1/21/sp
Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča
(Lojze Ude) – 2/17–20/odm
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto
2014 – 2/IV/erar
Ali je skrbnik za poseben primer ustrezen institut? (Mojca Cerovič
Ostrc) – 5/15‑16/č
»Medikalizacija« tudi v pravu (Sandi Kodrič) – 6‑7/42/č
Butnskala v javnem zdravstvu (Jaka Slokan) – 8/3/uv
»Zasebno delo« zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem
zavodu (Januša Grumerec) – 9/9–11/č

KAZALO 2014 – knjige tujih avtorjev

46

Davor Krapac: Međunarodno kazneno procesno pravo –
1/29
Alberto Alemanno (ur.): Foundations of EU Food Law and
Policy: Ten Years of the European Food Safety Author‑
ity – 1/30
Lee Anne Fennell in Richard H. McAdams (ur.): Fairness
in Law and Economics – 1/30
Kaarlo Tuori in Klaus Tuori: The Eurozone Crisis – A
Constitutional Analysis – 2/30
David Feldman (ur.): Law in Politics, Politics in Law – 2/30
Els J. Kindt: Privacy and Data Protection Issues of Biometric
Applications – A Comparative Legal Analysis – 2/30
Pietro Franzina in Renzo Cavalieri (ur.): Il nuovo diritto
internazionale privato della Repubblica popolare cinese
– 3/30-31
Iris Benöhr: EU Consumer Law and Human Rights – 3/30
Mark Gibney: Watching Human Rights: The 101 Best Films
– 3/30
Giuseppe Casale in Adalberto Perulli: Towards the Single
Employment Contract – Comparative Reflections – 4/30
Stavroula Karapapa: Private Copying – 4/30
Patrick Ostendorf: International Sales Terms – 5/30
Nariné Ghazaryan: The European Neighbourhood Policy
and the Democratic Values of the EU – A Legal Analy‑
sis – 6-7/38
Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran
in David Harris (ur.): International Human Rights Law
– 6-7/38
Joanna Jemielniak: Legal Interpretation in International
Commercial Arbitration – 8/30
Maria Bergström in Anna Jonsson Cornell (ur.): European
Police and Criminal Law Co-operation – 8/30
Colin King in Clive Walker (ur.): Dirty Assets – Emerg‑
ing Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist
Assets – 9/30
Wolf-Georg Ringe in Peter M. Huber (ur.): Legal Challenges
in the Global Financial Crisis: Bail-outs, the Euro and
Regulation – 10/26
Kristina Janjac in Dorina Andoni (ur.): The Mental Element
in International Criminal Law – 10/26

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države (Katarina Zidar
Al‑Mutairi) – 10/13‑14/č
Nekateri vidiki izvrševanja pravice do zdravljenja neplodnosti z
biomedicinsko pomočjo (Katarina Rajgelj) – 10/15‑16/č
Zasebno delo javnih zdravnikov da, vendar po jasnih pravilih in ne
na škodo javnega zavoda (Martin Toth) – 11/13–15/odm
Odmor za malico in skrajšan delovni čas (Martina Šetinc Tekavc) –
11/17/vo
Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne (Kim Sotlar) –
11/22‑23/sp
ABC zdravstva (Jaka Slokan) – 12/3/uv
Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih
vsebin (Zoran Skubic) – 12/25‑26/sp
Čezmejna medicina (Mitja Pukšič) – 13/27‑28/por
Gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti ni arhivsko gradivo –
14/20/sp
Pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini – 14/20/sp
Slovenski zdravstveni sistem na razpotju – kako naprej?
(Januša Grumerec) – 14/II–VIII/pril
Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji
pravice stranke (Aleš Velkaverh) – 14/24‑25/sp
Razkritje podatkov o specializantih s strani Zdravniške zbornice
Slovenije – 15/19/mo
Vpis spremembe spola brez predhodne operacije (Nana Weber) –
15/27/sp
Nujnost celovite pravne ureditve boja proti dopingu v Sloveniji
(Nika Brežnik in Vasilka Sancin) – 16‑17/21‑22/č
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v
socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/28‑29/mo

Padraic Kenna (ur.): Contemporary Housing Issues in a
Globalized World – 10/26
Hannah Ardent: O nasilju – 11/30-31
Simon Stokes: Digital Copyright – Law and Practice – 11/30
Catherine Barnard, Albertina Albors-Llorens, Markus W.
Gehring in Robert Schütze (ur.): Cambridge Yearbook
of European Legal Studies – 13/30
Maria Bergström in Anna Jonsson Cornell (ur.): European
Police and Criminal Law Co-operation – 14/30
Márton Varju: European Union Human Rights Law: The
Dynamics of Interpretation and Context – 14/30
Naveen Thayyil: Biotechnology Regulation and GMOs – Law,
Technology and Public Contestations in Europe – 15/30
Riël Vermunt: The Good, the Bad, and the Just – How
Modern Men Shape Their World – 18/30
Aileen McColgan: Discrimination, Equality and the Law –
18/30
Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law – Prin‑
ciples and Practice – 19/30
Roger Blanpain, Susan Bisom-Rapp, William R. Corbett,
Hilary K. Josephs in Michael J. Zimmer: The Global
Workplace: International and Comparative Employment
Law – Cases and Materials – 20/30
Prakash Shah, Marie-Claire Foblets in Mathias Rohe
(ur.): Family, Religion and Law – Cultural Encounters in
Europe– 24-25/34
Guido Comparato: Nationalism and Private Law in Europe
– 24-25/34
Amnesty International: Fair Trial Manual – 26/30
Marco Arone in Leonardo S. Borlini: Corruption – Economic
Analysis and International Law –26/30
Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljević in Anna
Markovska (ur.): Corruption, Greed and Crime-money
– Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond
– 27/30
Gloria González Fuster: The Emergence of Personal Data
Protection as a Fundamental Right of the EU – 27/30
Carlos A. Ball: Same-Sex Marriage and Children: A Tale
of History, Social Science, and Law – 28/30
Ronald Dworkin: Religion without god – 29-30/37

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Za boljši in pravičnejši zdravstveni sistem (Nana Weber) –
16‑17/37/por
Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov – 18/IV/erar
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj (Klavdija Štarkel) – 21/20‑21/sp
Zavrnitev zdravljenja z novo metodo (Andreja Tratnik) –
23/24‑25/sp
Obisk ginekologa med delovnim časom (Nana Weber) –
24‑25/21/vo
Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu –
24‑25/22/mo
Težave pri pridobitvi naziva zdravstveni svetnik – 24‑25/24/mo
Ali ima polnoletna in razsodna samska ženska pravico do izbire?
(Katarina Rajgelj) – 26/14–16/č
Obdelava osebnih podatkov študentov v laboratoriju – 26/20/mo
Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom
(Aleš Velkaverh) – 26/21‑22/sp
Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih
je omogočala arbitrarnost (Matej Cerar) – 27/23‑24/sp
Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi
državi članici (Zoran Skubic) – 27/26/sp
Sledimo samo ekonomskim ciljem (Irena Vovk) – 27/28‑29/por
Plačilo članu nadzornega sveta ob odsotnosti (Nana Weber) –
29‑30/21/vo
Mešanica aromatičnih zelišč z dodanimi sintetičnimi kanabinoidi ni
zdravilo (Kim Sotlar) – 29‑30/33‑34/sp
The Global Tobacco Epidemic and The Law (Irena Vovk) –
29‑30/38/prik

Vasilka Sancin in Maša Kovič Dine (ur.): International
Environmental Law: Contemporary Concerns and Chal‑
lenges – 29-30/38-39
Andrew D. Mitchell in Tania Voon (ur.): The Global Tobacco
Epidemic and The Law – 29-30/38
Ole Kristian Fauchald in André Nollkaemper (ur.): The
Practice of International and National Courts and the
(De-)Fragmentation of International Law – 31-32/38
Rosemary Gartner in Bill McCarthy (ur.): The Oxford Hand‑
book of Gender, Sex, and Crime – 33/30
William van Caenegem in Mary Hiscock (ur.): The Inter‑
nationalisation of Legal Education: The Future Practice
of Law – 33/30
Willem van Boom, Amandine Garde in Orkun Akseli (ur.):
The European Unfair Commercial Practices Directive
– Impact, Enforcement Strategies and National Legal
Systems – 34/30
P.H.P.H.M.C. van Kempen (ur.): Criminal Law and Human
Rights – 34/30/
A. J. Brown, David Lewis, Richard E. Moberly in Wim Vandekerckhove (ur.): International Handbook On Whistle‑
blowing Research – 35/30
Tina Oršolić Dalessio: Socializing Europe – Solidifying EU
Citizenship – 35/30
Irini Stamatoudi in Paul Torremans (ur.): EU Copyright
Law – A Commentary – 37/30
Danielle Keats Citron: Hate Crimes in Cyberspace – 37/30
Massimo Fichera, Kaarlo Tuori in Sakari Hänninen (ur.):
Polity and Crisis – Reflections on the European Odys‑
sey – 38/30
Alexander Betts in Phil Orchard (ur.): Implementation and
World Politics – How International Norms Change Prac‑
tice – 38/30
Peter Stone: EU Private International Law – 39/30
Elaine Fahey in Deirdre Curtin (ur.): A Transatlantic Com‑
munity of Law – Legal Perspectives on the Relationship
between the EU and US Legal Orders – 39/30
Inga T. Winkler: The Human Right to Water Significance:
Legal Status and Implications for Water Allocation –
39/30

Z
Osebe z motnjami v duševnem razvoju – nevidne žrtve kaznivih
dejanj (Monika Grom) – 31‑32/18‑19/č
Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni
ostanki (Matic Kumer) – 31‑32/32‑33/sp
Določnost in predvidljivost zakona pri odvzemu organov umrle
osebe (Klavdija Štarkel) – 31‑32/33/sp
In flagranti: Vrnitev represivne psihiatrije? (Hinko Jenull) –
31‑32/41/č
S kaznovalnim nalogom nad zdravniško povzročitev smrti iz
malomarnosti (Nika Skvarča) – 33/25‑26/sp
Vrnitev represivne psihiatrije? (Ivan Šelih) – 34/17‑18/odm
Imate raje javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo? (Sandi Kodrič) –
35/34/č
Fotokopiranje osebnega dokumenta v javnem sektorju – 37 / 23 / mo
Usmeritve za delo z osebami z demenco morajo biti v skladu z
zakonom – 37/25/mo
Spletni smerokaz: Zdravje na delovnem mestu (Irena Vovk) –
37/38/prik
Spletni smerokaz: Cepiva (Irena Vovk) – 39/38/prik
Prekršek – kajenje v zaprtih javnih prostorih – 40‑41/27–29/sp
Na plačano zdravljenje v tujino, tudi če je v domači državi
članici medicinska oprema pomanjkljiva (Neža Pogorelčnik) –
40‑41/31‑32/sp
Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe
(Matic Kumer) – 44/22‑23/sp
Vpliv evropske integracije na organiziranost (slovenskega)
zdravstvenega sistema – dileme (Januša Grumerec) –
44/II–VIII/pril

Toine Spapens in Marieke Kluin (ur.): Environmental Crime
and its Victims – Perspectives within Green Criminol‑
ogy – 40-41/38
Mark Mangan, Lucy Reed in John Choong: A Guide to
the SIAC Arbitration Rules – 40-41/38
Handbook on European data protection law – 42-43/38-39
Ariel Ezrachi: EU Competition Law – An Analytical Guide
to the Leading Cases – 42-43/38
Ken Shao in Xiaoqing Feng (ur.): Innovation And Intel‑
lectual Property In China – Strategies, Contexts and
Challenges – 42-43/38
Ying Chen: Trade, Food Security, and Human Rights – The
Rules for International Trade in Agricultural Products and
the Evolving World Food Crisis – 44/30
Helen Xanthaki: Drafting Legislation – Art and Technology
of Rules for Regulation – 44/30
Weijer VerLoren van Themaat in Berend Reuder (ur.): Euro‑
pean Competition Law – A Case Commentary – 45/30
Eberhard Bohne, John D. Graham in Jos C. N. Raadschelders (ur.): Public Administration and the Modern
State, Assessing Trends and Impact – 46/30
Bringing a case to the European Court of Human Rights:
A Practical Guide on Admissibility Criteria Council of
Europe – 47/26
Leonhard Hertog: The Rule of Law in the External Dimen‑
sion of EU Migration and Asylum Policy – 47/26
Dacian C. Dragos in Bogdana Neamtu (ur.): Alternative
Dispute Resolution in European Administrative Law –
48/30-31
Karel Wellens: Negotiations in the Case Law of the Interna‑
tional Court of Justice – A Functional Analysis – 48/30
Lawrence E. Susskind, Saleem H. Ali: Environmental Diplo‑
macy: Negotiating More Effective Global Agreements
– 48/30
Marjan Peeters in Thomas Schomerus (ur.): Renewable
Energy Law In The EU – Legal Perspectives on Bottomup Approaches – 48/30
Beth Goldblatt in Lucie Lamarche (ur.): Women’s Rights to
Social Security and Social Protection – 49-50/38
Wolf Sauter: Public Services in EU Law – 49-50/38
Anna Wergens: Human Rights for Victims of Non-State
Crime – Taking Victims Seriously? – 49-50/38
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Z–Ž
Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka (Kim Sotlar) –
44/23/sp
Informacije: med verodostojnostjo in varljivostjo (Sandi Kodrič) –
45/34/č
Pojem referenčnega zdravila in pravica njegovega proizvajalca
spodbijati dovoljenje za promet z generičnim zdravilom
(Neža Pogorelčnik) – 46/24/sp
Omejitev osebne svobode psihiatričnim bolnikom – 47/16/mo
Premestitev v drugo zdravstveno ustanovo ni isto kot odpust iz nje
– 47/17/mo
Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja
(Barbara Nerat in Damjan Korošec) – 48/6–8/č
Kakovost zraka v Sloveniji (Sara Bagari, Tadej Baloh, Nejc Bizjak,
Lea Devjak, Maja Petrovič, Polona Golija, Urška Rotar, Urša
Ušeničnik in Gaja Repe) – 49‑50/17–19/č

Združeni arabski emirati
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med
Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati o
izogibanju dvojnega obdavčevanja – 49‑50/IV/erar

Združene države Amerike
glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Za boljši in pravičnejši zdravstveni sistem (Nana Weber) –
16‑17/37/por
Pravni pomočnik (Ana Grošelj) – 21/10‑11/č
Znamka ureditve prodajnega mesta (Klemen Pohar) – 28/26/sp
Paradoksi: Zaporska peonaža (Aleš Završnik) – 28/33/č
Guantánamo na evropskih tleh (Igor Vuksanović) – 33/22‑23/sp
A Transatlantic Community of Law – Legal Perspectives on the
Relationship between the EU and US Legal Orders
(Irena Vovk) – 39/30/prik
Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v
tujini in spremembe ZDavP‑2 (Andrej Grah Whatmough) –
40‑41/15‑16/č
Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov
(Klemen Pohar) – 40‑41/35‑36/sp
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku
(Andrej Grah Whatmough) – 42‑43/10–12/č
Re ero: Trojanski konj s kratico TTIP (Janja Hojnik) – 46/33/č
Čezatlantsko gospodarsko partnerstvo – grožnja ali priložnost?
(Andrej Friedl) – 47/8–10/č

Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

Združeno kraljevstvo
Človekove pravice v zlati kletki mednarodnega prava (Špela Kunej)
– 4/23–25/sp
Upravljanje kazenskega postopka – kaj se lahko naučimo iz
izkušenj Anglije (Janko Marinko) – 16‑17/15–19/č
Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.) (Špela Kunej) –
22/24‑25/sp
S kaznovalnim nalogom nad zdravniško povzročitev smrti iz
malomarnosti (Nika Skvarča) – 33/25‑26/sp
Vnovič o čezmejnem učinku EKČP (Igor Vuksanović) – 39/25/sp
Žalostna usoda borca za pravico do golote (Igor Vuksanović) –
45/27/sp

zemljišče
glej nepremičnine

zemljiška knjiga
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Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni
dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč?
(Mateja Kosirnik) – 11/8‑9/č
Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v
zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 12/12‑13/č
Spletni smerokaz: Spletni vpogledovalnik – posredovanje sklepov na
GURS (Irena Vovk) – 12/38/prik
Pridobitev prisilne zastavne pravice na nepremičnini – razglasitev in
objava zapisnika o rubežu – 19/20–22/sp
Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča (Damijan Brulc) –
22/6–8/č
Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos
hipoteke (Aleksander Vojičić) – 23/8–10/č
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski
zemljiški knjigi (Tomaž Mavri) – 33/11‑12/č
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve – ali so res
ovira za posamezne vpise v elektronsko zemljiško knjigo?
(Jaša Trklja) – 35/13‑14/odm
Vpis hipoteke z zaznambo izvršljivosti v zemljiško knjigo –
identičnost identifikacijskih znakov – istovetnost nepremičnine
– 44/20‑21/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2014
Zemljiška knjiga – zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje
po ZGO‑1 – 47/16‑17/vo
Notarski zapis – vpis v zemljiško knjigo – primernost listine –
48/20‑21/sp

zgodovina
Pomilostiti Janeza Janšo? (Janez Pogorelec) – 24‑25/3/uv
Pozabljena latinščina (Katja Škrubej) – 40‑41/38‑39/prik

znamka
glej industrijska lastnina

znanost
Spletni smerokaz: Arhiv revij Royal Sociey (Irena Vovk) – 1/38/prik
Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) (Simona Drenik)
– 3/19–21/č
Prešeren med »biti« in »imeti« (Andrej Ferlinc) – 5/3/uv
»Medikalizacija« tudi v pravu (Sandi Kodrič) – 6‑7/42/č
Spletni smerokaz: Tromba (Irena Vovk) – 11/38/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2013 (Marjana Garzarolli) –
16‑17/38‑39/prik
Vnovič o zaščiti novinarskih virov (Igor Vuksanović) – 34/26/sp
Re ero: Je pravo znanost? (Janja Hojnik) – 34/33/č
Nepoznavanje prava največja ovira pri širitvi slovenskih podjetij na
kitajski trg? (Maruša Pozvek) – 35/27‑28/por
Pametno specializirani – pametno povezani (Maja Makovec Brenčič)
– 36/34/č
Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav
za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) – 37/III‑IV/erar
Razvojne politike – čim prej! (Maja Makovec Brenčič) – 40‑41/42/č

Zveza društev pravnikov Slovenije
glej tudi Dnevi slovenskih pravnikov 2014
ZDPS s (skoraj) novim vodstvom (Boštjan Koritnik) – 36/29/por

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
glej Dnevi slovenskih pravnikov 2014 in društva
Tradicionalni jesenski izlet (Andrej Vovšek) – 37/21/por

Zvezno vrhovno sodišče ZR Nemčije
Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti
(Judita Dolžan) – 3/28/sp
Nemožnost uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v primeru ničnosti
pogodbe zaradi dela na črno (Judita Dolžan) – 6‑7/33‑34/sp

Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije
Quo vadis, Evropa? (Andreas Voßkuhle) – 5/12–14/č

Ž
živali
Vohunjenje z razlogom (Nika Skvarča) – 9/28/sp
Nekateri aktualni mednarodnopravni vidiki urejanja kitolova
(Vasilka Sancin) – 19/28‑29/sp
Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali
(Nadija Šuler) – 31‑32/20‑22/č
Nezadovoljstvo pobudnice zaradi neuvedbe postopka o prekršku –
40‑41/28‑29/mo

živila
Foundations of EU Food Law and Policy: Ten Years of the
European Food Safety Authority (Irena Vovk) – 1/30/prik
Obračunavanje DDV pri opravljanju gostinske dejavnosti –
11/III‑IV/erar
Biotechnology Regulation and GMOs – Law, Technology and Public
Contestations in Europe (Irena Vovk) – 15/30/prik
Le geografska zaščita Unije (zares) šteje! (Zoran Skubic) –
20/23‑24/sp
Prejemanje izredne denarne pomoči – seznam živil – 27/21/mo
Trade, Food Security, and Human Rights – The Rules for
International Trade in Agricultural Products and the Evolving
World Food Crisis (Irena Vovk) – 44/30/prik
Je prehransko dopolnilo lahko ekološko pridelano
(Neža Pogorelčnik) – 47/20/sp

A–C
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A
Matej Accetto
Izbiranje evropskih voditeljev – 23 / 3/uv
  

  

Ne (damo)
Odvetnik –
Samo pridi
Izbrisana –

nogometa fašizmu – 22/25‑26/sp
26/30‑31/prik
domov – 35/30‑31/prik
39/30‑31/prik

Sandra Bitenc

Sara Ahlin Doljak
Actio pro socio v slovenskem pravu (1.) – 39/14–16/č
Actio pro socio v slovenskem pravu (2.) – 40‑41/17–20/č

Zavrnitev dovoljenja za stalno prebivanje krši pravico do družinskega
življenja – 46/26‑27/sp

Nejc Bizjak

Matjaž Ambrož
Izzivi in odzivi – drugi zvezek – 1/30‑31/prik
Menedžerski koncert – 3/29/zap
Začetek poskusa v primeru sostorilstva – 14/14‑15/č
Metoda poskusov in napak – 35/29/zap
Deveti člen – 49‑50/37/zap

Matej Avbelj
Zadeva Patria – (ne)pravo v kontekstu – 26/II–VII/pril
Slovenija v EU – deset let pozneje – 47/3/uv

B
Irena Bačlija
(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (skupaj z Matjažem Franceljem)
– 24‑25/18‑19/č

Sara Bagari
Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Tadejem Balohom, Nejcem
Bizjakom, Leo Devjak, Majo Petrovič, Polono Golija, Urško Rotar,
Uršo Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Denis Baghrizabehi
Pravo EU v slovenski upravni in sodni praksi – 22/27/por

Tadej Baloh
Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Nejcem Bizjakom,
Leo Devjak, Majo Petrovič, Polono Golija, Urško Rotar, Uršo
Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Milena Basta Trtnik
Uvodna pojasnila k čistopisu ZJN‑2 – 2/30‑31/prik
Predlog ZJN‑2E – 3/8–10/č
Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe –
20/II–VI/pril
Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi – 21/30‑31/prik
Bo zahtevi po vpisu inženirja v imenik pristojne zbornice ob oddaji
ponudbe sledila finančna sankcija? – 35/II–VII/pril

Dino Bauk
Neodvisnost v narekovajih – 39/3/uv

Ljubo Bavcon
O kazenski represiji v demokratični pravni državi – 6‑7/17‑18/č
Ob šestdesetletnici Inštituta za kriminologijo – 49‑50/35‑36/č

Jasmina Beganović
Deset let Komisije za preprečevanje korupcije – 40‑41/37/por
Kazensko preganjanje novinarjev – 44/29/por
Arbitraža med družbami iz nekdanje Jugoslavije – 45/28/por
Vključujoče delovno okolje prinaša koristi – 48/29/por

Igor Bele
Še o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja – 37/7/odm

Nataša Belopavlovič
Zaposlitev za določen čas in odpravnina – 8/19/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju – 10/18/vo
Obračunavanje dodatka za delovno dobo v javnem sektorju –
15/17/vo
Suspenz pogodbe o zaposlitvi – 16‑17/25/vo
Odmera sorazmernega dela dopusta – 22/19/vo
Zaposlitev za določen čas – 23/18‑19/vo
Z novim Zakonom o inšpekciji dela do večje učinkovitosti –
24‑25/15‑16/č
Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov – 26/16‑17/č
Mentorski dodatek – 31‑32/26/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – 42‑43/24/vo
Delovna praksa dijakinje brez slovenskega državljanstva – 45/19/vo

Vesna Bergant Rakočević
Ad hoc: Novi gospodarji prstanov prvič na (ruskem) ledu/snegu –
4/33/č
Ad hoc: Do nazga! – 10/29/č
Ad hoc: Kaj je/ni etično – 15/33/č

Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Leo Devjak, Majo Petrovič, Polono Golija, Urško Rotar, Uršo
Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Jure Blažič
Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi –
24‑25/6‑7/č

Rado Bohinc
Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v
državni lasti? – 6‑7/6–9/č

Marko Bošnjak
Preiskovanje pri odvetniku in pravna država – 31‑32/3/uvo

Gorazd Božič
Prometni podatki – 46/18‑19/č

Tatjana Božič
Kdaj se mala družba šteje kot velika družba – 24‑25/21/vo
Zmanjšanje deleža pri bilančnem dobičku – 29‑30/21‑22/č

Miha Bratina
Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (skupaj z Matjažem Janom in Urošem Ilićem) –
1/II–VII/pril
Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave v
skladu z 263. členom ZGD‑1 (skupaj z Dušanom Jovanovičem)
– 5/9–11/č
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve bančne tajnosti v
televizijskem intervjuju – 14/26‑27/sp
Ponovno imenovanje člana uprave prej kot eno leto pred iztekom
mandatne dobe (skupaj z Matjažem Janom) – 22/9‑10/č

Nika Brežnik
Nujnost celovite pravne ureditve boja proti dopingu v Sloveniji
(skupaj z Vasilko Sancin) – 16‑17/21‑22/č

Maja Brkan
Evropski pravni inštitut (European Law Institute – ELI) – 16‑17/36/č
Odprta vprašanja prava varstva osebnih podatkov – 31‑32/13–15/č

Damijan Brulc
Pravno varstvo kupca kmetijskega zemljišča – 22/6–8/č

France Bučar
Osamosvajanje Slovenije – 8/30‑31/prik

Dina Bulog
Državne skrivalnice – 35/15‑16/č

C
Nada Caharijaz Ferme
Vloga centra za socialno delo pri urejanju stikov – 48/12–14/č

Matej Cerar
Tudi v avtobiografijah je treba paziti na zasebnost drugih –
16‑17/35/sp
»Ne volite hujskača« – 19/24/sp
Ogrožanje vladavine prava prek kršitev posameznikovih pravic –
24‑25/30‑31/sp
Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih
je omogočala arbitrarnost – 27/23‑24/sp
Nova realnost novinarstva – 49‑50/36/por

Mojca Cerovič Ostrc
Ali je skrbnik za poseben primer ustrezen institut? – 5/15‑16/č

Živa Cotič
Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v
Konvenciji o pravicah invalidov – 9/16‑17/č

Ambrož Cvahte
Ustavnoprocesna jamstva in predhodna odredba, izdana na podlagi
sklepa o izvršbi – 42‑43/6–9/č
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Č
Mojca Čebular

Đ
Miodrag Đorđević

Brezplačna pravna pomoč in nesorazmerno visoki odškodninski
zahtevki (skupaj z Brino Felc) – 44/8‑9/č

Iskanje premoženja – 46/11–13/č

E

Peter Černigoj
Za poenostavitev javnega naročanja – 39/6–8/č

Andrej Ekart

Joži Češnovar
Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih
družb ni bilo v skladu z Ustavo – 19/9–11/č

Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji
plačilnih nalogov – 33/II–VIII/pril

Anže Erbežnik

Katja Čoh Kragolnik
Lažja čezmejna izterjava dolgov – 27/9–11/č

D
Matija Damjan

Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z
nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi – Solange Reloaded –
27/II–VII

Branko Erčulj
Gostinec proti lokalnim šerifom – 31‑32/35‑36/odm

Pogodbeno pravo I – 33/30‑31/prik

F

Božidar Demšar
Ureditev meje zemljiške parcele po določbah ZEN – 11/II–VIII/pril

Lea Devjak
Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Nejcem Bizjakom, Majo Petrovič, Polono Golija, Urško Rotar,
Uršo Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Marko Djinović
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (1) (skupaj z Nejcem
Lahnetom) – 16‑17/9–11/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (2) – 18/12–14/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3) (skupaj s Petrom Rižnikom)
– 19/12–14/č

Žiga Dolhar
Pravo v informacijski družbi – 27/30‑31/prik

Anita Dolinšek
Dolžnost upravnika zalagati sredstva za plačilo skupnih obratovalnih
stroškov – 19/19/vo
Dolžnost upravnikov obveščati dobavitelje o spremembi podatkov –
20/16/vo
Razpolaganje z zahtevkom za izterjavo sredstev rezervnega sklada –
21/16/vo
Dogovor glede delitve obratovalnih stroškov – 22/18/vo
Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji – 23/18/vo
Subsidiarna odgovornost države za obratovalne stroške najemnika –
27/20‑21/vo
Služnost stanovanja in stroški upravljanja – 29‑30/9–12/č

Judita Dolžan
Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti –
3/28/sp
Nemožnost uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v primeru ničnosti
pogodbe zaradi dela na črno – 6‑7/33‑34/sp
Dopustnost obveznega odvzema prstnih odtisov za biometrični potni
list – 6‑7/35‑36/sp
Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata
poslovne dejavnosti – 9/23‑24/sp

Simona Drenik
Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) – 3/19–21/č

Anja Drev
Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja
drugih oseb po noveli ZIZ‑J (skupaj s Katjo Klug) –
31‑32/8–10/č
Spremembe v zvezi z izterjavo preživninskih terjatev po noveli ZIZ‑J
– 35/6–8/č
Novosti nepremičninske izvršbe po noveli ZIZ‑J (skupaj s Katjo Klug)
– 36/II–VIII/pril

Vesna Fašink
Zares čezmerna obremenitev delodajalcev – 22/14–16/č

Primož Feguš
Območne obrtno‑podjetniške zbornice bodo iz sredstev stanovanjskih
ustanov kovale dobiček – 4/6–8/č
Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih sredstev
zoper dolžnike – 34/6‑7/č

Brina Felc
Brezplačna pravna pomoč in nesorazmerno visoki odškodninski
zahtevki (skupaj z Mojco Čebular) – 44/8‑9/č

Boštjan Ferk
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb – 20/6–8/č

Petra Ferk
Človekove pravice pred Sodiščem EU – 1/27/por
Prenova pravil o državnih pomočeh de minimis – 6‑7/II–VII/pril
Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom – 23/29/por

Andrej Ferlinc
Motivacijski spekter kaznivih dejanj pri soočanju s tujo spolnostjo
prek interneta – 2/II–V/pril
Prešeren med »biti« in »imeti« – 5/3/uv
Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? – 18/6–8/č
Z ideologijo proti pravosodju in pravu – 44/3/uv

Zvonko Fišer
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju – 15/II–VI/pril

Damijan Florjančič
Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ‑1 – 12/9–11/č

Matjaž Francelj
(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji
zakonodaje s pravnim redom EU (skupaj z Ireno Bačlija) –
24‑25/18‑19/č

Tanja Frank Eler
Vloga in položaj skesancev pri pregonu hudih kaznivih dejanj –
9/14‑15/č

Andrej Friedl
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(skupaj z Igorjem Knezom) – 4/II–VII/pril
Predlog uredbe o dostopu na trg javnih naročil EU – zgrešen
eksperiment – 9/6–8/č
Čezatlantsko gospodarsko partnerstvo – grožnja ali priložnost? –
47/8–10/č

Gregor Drnovšek
Naknadna finančna pomoč pri pridobitvi novih delnic – 1/12‑13/č
Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala – 12/6–8/č
Koncerni – 18/30‑31/prik

Tadej Dubrovnik
»Navidezni« kandidati – zgolj teorija ali tudi praksa (skupaj s Sašo
Zagorcem) – 29‑30/15‑16/č

Gregor Dugar
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Davek na dediščine in darila – 6‑7/38‑39/prik
Družinsko pravo – 47/26‑27/prik

G
Barbara Gabrovec
Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje – 22/10‑11/č

Iva Gajšek
Dolgotrajna rejništva niso v skladu z ZIRD – 3/16–18/č

Natali Gak
Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč –
33/29/prik

G–I

pravna praksa – avtorsko kazalo 2014
Aleš Galič

Janja Hojnik

Znižanje pogodbene cene – z nasprotno tožbo ali z ugovorom? –
8/9–11/č

Marjana Garzarolli
ESČP vnovič o nemški ureditvi varnostnega zapora – 13/24/sp
Zbornik znanstvenih razprav 2013 – 16‑17/38‑39/prik

Franci Gerbec
Še o (nenehnem) noveliranju ZIZ in cenitvah nepremičnin –
28/11–13/odm

Kaja Godec
ESČP 25 let po padcu berlinskega zidu – 22/27/por

Polona Golija

Evropska bančna unija – preokorna, prerevna in preveč navidezna?
– 10/3/uv
Tudi po desetih letih slovenskega sodelovanja na notranjem trgu EU
ovire ostajajo – 18/9–11/č
Re ero: Izdelano v Evropi – 22/33/č
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust delavcu
ostane tudi v primeru smrti – 26/22‑23/sp
Re ero: Od de iure solidarnosti do de facto solidarnosti? – 27/33/č
Re ero: Je pravo znanost? – 34/33/č
Izvršna oblast nad izvršno oblastjo – 35/3/uv
Postopki pred Sodiščem EU – 37/30‑31/prik
Re ero: Slovenija v slabi ligi? – 39/33/č
Re ero: Trojanski konj s kratico TTIP – 46/33/č

Jasna Hojnik

Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Nejcem Bizjakom, Leo Devjak, Majo Petrovič, Urško Rotar, Uršo
Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Primož Gorkič
Mednarodno kazensko procesno pravo – 1/29/prik
Kazenski postopek: legitimnost skozi preverljivost – 4/3/uv
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v slovenskem
pravu: drugi del – 5/II–VIII/pril
Ko moj telefon vohuni za mano – 16‑17/3/uv
Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega
postopka po razveljavitvi ZEKom‑1 – 33/6–10/č
Izdaja tajnih podatkov in mediji – poskus razčlenitve –
42‑43/II–VIII/pril

Andrej Grah Whatmough
Novosti na področju davka na nepremičnine – 8/13–15/č
Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji
prihodnosti? – 13/6–8/č
Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah članicah EU –
24‑25/8–10/č
Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, in pravne osebe – 27/6–8/č
Vzpostavitev Finančne uprave RS in horizontalni monitoring –
29‑30/13–15/č
Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost v letu
2015 – 38/15–17/č
Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini
in spremembe ZDavP‑2 – 40‑41/15‑16/č
Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku –
42‑43/10–12/č
Sporno izogibanje davkom v sodobnem globaliziranem svetu –
47/11‑12/č

Andrejka Grlić
Inšpekcije – potrebujemo reformo? – 10/II–XII/pril
Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček? –
19/3/uv
Nova pravila za nakupovanje prek spleta – 45/3/uv

Monika Grom
Osebe z motnjami v duševnem razvoju – nevidne žrtve kaznivih
dejanj – 31‑32/18‑19/č

Ana Grošelj
Pravni pomočnik – 21/10‑11/č

Tina Grum
Vključenost splošnih pogojev v pogodbo z mednarodnim elementom
– 23/11‑12/č

Januša Grumerec
»Zasebno delo« zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem
zavodu – 9/9–11/č
Slovenski zdravstveni sistem na razpotju – kako naprej? –
14/II–VIII/pril
Vpliv evropske integracije na organiziranost (slovenskega)
zdravstvenega sistema – dileme – 44/II–VIII/pril

H
Vita Habjan Barborič
Krepitev integritete slovenskih sodnikov – 18/16‑17/č

Ana Harb
Zastaralni roki za terjatve upravnikov (skupaj z Nušo Kremzer Mlinar
in Jano Železnik) – 47/6‑7/č

Vloga kolizijskega zastopnika pri ugotavljanju očetovstva –
31‑32/12‑13/č

Cvetka Horvat
Nepristranskost sodnika – 21/12‑13/č
Odslej več dela za gospodinjske pomočnice? – 23/13‑14/č
Tveganja kupca pri nakupu na javni dražbi – 34/8–11/č
Odslej odlogi ne bodo več zavirali izvršilnih postopkov? – 37/6‑7/č

Nataša Hribar
Skupaj ali narazen? – 1/31/č
O nominalizaciji – 2/31/č
udi tri leta nazaj ali samo pred tremi leti? – 3/31/č
Glagolniki – 4/31/č
U ali V? – 5/31/č
O ledu in žledu – 6‑7/39/č
Živite skrivno ali tajno življenje? – 8/31/č
Izgovor posebnih glasovnih sklopov – 9/31/č
Kratice – 10/27/č
Tokrat o hokejistih – 11/31/č
Nekaj sklanjatvenih posebnosti – 12/31/č
Ali bob gledamo ali jemo? – 13/31/č
Nekaj besed o postopanju in oproščanju – 14/31/č
Se opravičujem ali opravičujem se? – 15/31/č
Dolenje, Goričko in še kaj – 16‑17/39/č
O decimalnih številih – 18/31/č
Kava za sabo? – 19/31/č
Veznik kot in skloni – 20/31/č
Sklanjanje večbesednih poimenovanj – 21/31/č
Še beseda, dve o večbesednih poimenovanjih – 22/31/č
Pravilna izreka – 23/31/č
Pravilna izreka (2) – 24‑25/35/č
Priimki, tvorjeni iz pridevnikov – 26/31/č
O začetnici – 27/31/č
O vejici – 28/31/č
Vezaj, pomišljaj in dolgi pomišljaj – 29‑30/39/č
Smo volilci ali volivci? – 31‑32/39/č
Nedoločnik in namenilnik – 33/31/č
Določna in nedoločna oblika pridevnika – 34/31/č
Nedoločnik in vejica – 35/31/č
Velelniki in deležniki – 36/31/č
O ali U? – 37/31/č
Izpridevniški priimki – 38/31/č
Izvirnost in izvornost – 39/31/č
Vejica preveč? – 40‑41/39/č
Kratice – 42‑43/39/č
Dvodelna in dvojna imena – 44/31/č
Krajšave za mere – 45/31/č
Še o tujih imenih – 46/31/č
O milijonih – 47/27/č
Družabne igre in velika začetnica – 48/31/č
Spletni portal Fran – 49‑50/39/č

Nika Hudej
Zadeva Pelati: Vrhovno sodišče RS pravu EU priznalo polno
učinkovitost – 1/6–8/č
Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih
pred nacionalnimi sodišči – 26/28/por

I
Albin Igličar
Prehitri slovenski zakonodajalec – 12/14‑15/č
Prezgodnje stališče o avtentični razlagi v obrazložitvi sklepa
Vrhovnega sodišča – 37/17–19/č
Uresničevanje načel Resolucije o normativni dejavnosti (po petih letih)
– 45/II–VI/pril
Dvanajst pred dvanajsto – 49‑50/38‑39/prik
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Uroš Ilić

Aleš Kaluža

Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (skupaj z Matjažem Janom in Miho Bratino) –
1/II–VII/pril
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP‑F – 13/30‑31/prik

Petra Istenič
Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega statusa
(skupaj z Dominikom Kuzmo) – 5/6–9/č

Tjaša Ivanc
Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo – nič
novega ali leži kaj pod površino? – 9/II–VIII/pril
Odločanje o izločitvi sodnika – različna uporaba procesnih pravil? –
36/15‑16/č

Šime Ivanjko
Programirana zastarelost naših pravnih predpisov – 6‑7/12‑13/č
Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih – 13/3/uv

J
Renata Jakopanec Levart
Dolžnost pisnega obveščanja zavarovalca – 15/6–9/č
Pasti poslovanja s podružnico tuje zavarovalnice – 39/9–11/č

Zoran Kanduč
O nasilju – 11/30‑31/prik

Aleksander Karakaš
Odločanje o priporu v pritožbenem postopku – z zakonsko
nevzdržnostjo do iskane ustavnosti – 6‑7/14–17/č

Igor Karlovšek
Gobelini: poskus tkanja onkraj Norme – 15/30‑31/prik
Brutalci – 46/29–31/prik

Sabina Kastelic
Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče – 26/6‑7/č

Bećir Kečanović
Obvladovanje korupcije v EU – 9/12‑13/č
Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev –
45/16‑17/č

Tamara Kek
Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan‑1L – 3/6–8/č

Ciril Keršmanc
Zbornik za Alenko Šelih – 19/30‑31/prik

Nataša Jamnik
Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov (skupaj z
Urško Trtnik) – 4/8–10/č
Omejitev izplačila starševskega nadomestila navzgor in navzdol
(skupaj z Urško Trtnik) – 14/9‑10/č
Še o pravici do krajšega delovnega časa zaradi starševstva (skupaj z
Urško Trtnik) – 22/17/odm

Matjaž Jan
Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne
prepovedi (skupaj z Miho Bratino in Urošem Ilićem) –
1/II–VII/pril
Ponovno imenovanje člana uprave prej kot eno leto pred iztekom
mandatne dobe (skupaj z Miho Bratino) – 22/9‑10/č

Hinko Jenull
In flagranti: Ti, a teb' kej po čopiču teče? – 2/33/č
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku – 5/30‑31/prik
In flagranti: Olimpijski duh – 8/33/č
Cestnoprometno kazensko pravo – 9/30‑31/prik
Priložnost za delo na državnem tožilstvu – 10/25/č
In flagranti: Nepremičninski davek – 13/33/č
In flagranti: Evroskeptično – 19/33/č
In flagranti: Pionirska – 24‑25/37/č
In flagranti: Vrnitev represivne psihiatrije? – 31‑32/41/č
In flagranti: Enakost orožja – 37/33/č
Kriminalist in odvetnik – delovna biografija z opisi primerov –
38/30‑31/prik
In flagranti: Kako komentirate? – 44/33/č
In flagranti Veseli december – 48/33/č
Izvršitev odvzema premoženja po ZOPNI – 49‑50/8‑9/č

Ana Jereb
Sodbe majhne vrednosti in dolge obrazložitve – 10/6–8/č

Dušan Jovanovič
Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave
v skladu z 263. členom ZGD‑1 (skupaj z Miho Bratino) –
5/9–11/č

Miha Juhart
Za enovit petletni študij prava! – 38/3/uv

Marko Ketler
Usklajevanje term sheeta v postopku pridobivanja investicije –
34/14–16/č

Goran Klemenčič
Več ko govorimo o pravni državi, manj jo zares mislimo –
40‑41/3/uv

Mirjam Kline
Položaj tožilcev pri nas v skladu s smernicami Sveta Evrope –
42‑43/15/odm

Katja Klug
Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja
drugih oseb po noveli ZIZ‑J (skupaj z Anjo Drev) –
31‑32/8–10/č
Novosti nepremičninske izvršbe po noveli ZIZ‑J (skupaj z Anjo Drev)
– 36/II–VIII/pril

Saša Kmet
Odločiti ali ne – pritožba zagovornika zoper sklep o priporu, ko je
obdolženec na begu – 23/15‑16/č

Igor Knez
Nova direktiva o javnih naročilih – kakovost namesto najnižje cene
(skupaj z Andrejem Friedlom) – 4/II–VII/pril
Transparentnost v zameno za konkurenčnost – 13/8‑9/č

Sandi Kodrič
Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja – 3/34/č
»Medikalizacija« tudi v pravu – 6‑7/42/č
Bančno luknjo kar preskočiti in »gledati naprej«? – 11/34/č
Trgovska vojna poceni trikov – 15/34/č
Nazaj k izvirnemu bančništvu – 20/34/č
Majavi drugi steber – 24‑25/38/č
Javnost podatkov kot škodljiva provokacija? – 29‑30/42/č
Imate raje javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo? – 35/34/č
Ali »ženske kvote« res spreminjajo miselnost? – 39/34/č
Informacije: med verodostojnostjo in varljivostjo – 45/34/č
Alternativna življenjska valuta – 49‑50/42/č

Biserka Kogej Dmitrovič

Tine Jurič
Pridobitev odredbe za hišno preiskavo v prekrškovnem postopku –
16‑17/II–VIII/pril
Zavarovanje izvršitve izrečenih sankcij – 24‑25/13‑14/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – kritična presoja zakonitosti
ravnanja sodišča in Policije – 35/8–10/č

K
Matjaž Kačič
O nesrečah in izgonu tujcev – 33/27‑28/por
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Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve (skupaj z
Dominikom Kuzmo) – 3/II–VI/pril

Igor Kadunc
Ostreje proti lažnim izjavam v ugovoru zoper izvršbo – 47/10/odm

Dvajset let delovnih in socialnih sodišč – 21/3/uv

Neža Kogovšek Šalamon
Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih –
14/23‑24/sp

Andreja Kokalj
Socialno podjetništvo – priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno
okolje (skupaj s Karmen Rodman) – 14/11‑12/č

Igor Kolar
Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo – 15/21‑22/sp

Boštjan Koritnik
ZDPS s (skoraj) novim vodstvom – 36/29/por
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Silva Koritnik Rakela
Predvidene spremembe ZGD‑1 zaradi spremenjenih pravil
računovodenja – 38/10–12/č

Damjan Korošec
Krajevna in časovna veljavnost slovenskega kazenskega prava za
obravnavo udeležb – 2/V–VII/pril
Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja (skupaj
z Barbaro Nerat) – 48/6–8/č

Mateja Kosirnik
Vknjižba dednega sporazuma iz sklepa o dedovanju po uradni
dolžnosti – dolžnost ali nezakonita praksa sodišč? – 11/8‑9/č

Blaž Kovač
Pol koraka naprej in korak vstran – 13/16‑17/č
Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem –
21/14–16/č

Jožef Kovač
Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi – 24‑25/16‑17/č

Polonca Kovač
Izbrani vidiki razvoja ZUP – prek današnjih problemov k jutrišnjim
ciljem (skupaj z Matjažem Remicem) – 2/21–23/č
Uporaba ZIN, ZDavP‑2, ZP‑1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih –
kako razlagati praznine v področnih zakonih – 33/12‑13/č
Smernice razvoja upravnega procesnega prava z evropskega parketa
– 45/8–10/č

Maša Kovič Dine
Pravo mednarodnih pogodb – 28/30‑31/prik

Janez Kranjc
Auribus frequentius quam lingua utere – 2/32/č
Docere magistri est, discere puerorum – 4/32/č
Nulla est tam stulta civitas, quae non iniuste imperare malit quam
servire iuste – 6‑7/40/č
Mutuum debitum est nativitati cum mortalitate: forma moriendi causa
nascendi est. – 9/32/č
Libertas inaestimabilis res est – 11/32/č
Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum – 13/32/č
Imago animi sermo est: qualis vita, talis oratio – 15/32/č
Praeterita mutare non possumus – 18/32/č
Fortes fortuna adiuvat – 20/32/č
Ne insciens quidem verum dicit – 22/32/č
Facile est largiri de alieno – 24‑25/36/č
Aquila non captat muscas – 27/32/č
Si tacuisses, philosophus mansisses – 29‑30/40/č
Iudicis officium est ut res, ita tempora rerum quaerere – 33/32/č
Homo homini lupus – 35/32/č
Je res vse tako slabo? – 36/3/uv
Tam de se iudex iudicat quam de reo – 37/32/č
Aut viam inveniam aut faciam – 39/32/č
Curia virtutis mors est animaeque salutis – 42‑43/40/č
Nihil aliud esse ebrietatem quam voluntariam insaniam – 45/32/č
An dives omnes quaerimus, nemo an bonus – 47/28/č
Alterum intuere ne laedaris, alterum ne laedas – 49‑50/40/č

Tadeja Krajnc
Pisna odpoved vsem obveznostim do staršev – 45/18/vo

Nuša Kremzer Mlinar
Zastaralni roki za terjatve upravnikov (skupaj z Ano Harb in Jano
Žaleznik) – 47/6‑7/č

Barbara Kresal
Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost – 27/3/uv

Ivan Kristan
Naša državna suverenost je invalidna – notificirati je treba nasledstvo
ADP – 36/11–13/č

Matevž Krivic
Še o sodbi ESČP o odškodnini za izbrisane – 15/14‑15/odm
Vrhovno sodišče in ustavnopravne razsežnosti sojenja – 28/16–18/č
Ne »z ognjem in mečem« … – 37/12–14/č
Neodvisnost pravnikov v narekovajih in brez njih – 40‑41/21‑22/odm

Nikolina Krtinić
Sankcioniranje, ki ne bo jemalo poguma – 20/28‑29/por
Neskladje ZFPPIPP z Ustavo? – 23/28/por
Finančno prestrukturiranje – 42‑43/19‑20/por
Izvedba finančnega prestrukturiranja – 42‑43/21‑22/por
Gospodarska družba kot subjekt v pravdnem postopku –
42‑43/22‑23/por

Polona Kukovec
Pravne posledice meničnega poroštva – 44/12‑13/č

Matic Kumer
Prilagodljivost brez pretiranega formalizma – 24‑25/33/sp
Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni ostanki
– 31‑32/32‑33/sp
Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni –
35/23/sp
Posvojitelja sta upravičeno pričakovala neomejeno roditeljsko pravico
kljub drugačnemu dogovoru z biološko materjo – 37/24‑25/sp
Svoboda izražanja poslancev je lahko omejena le izjemoma –
40‑41/30‑31/sp
Skladnost dosmrtnega zapora z EKČP – 42‑43/29‑30/sp
Prikrivala je lastno smrt in zlorabila pravico do pritožbe –
44/22‑23/sp
Odvzem prostosti ne izključuje možnosti udeležbe na pogrebu –
48/25‑26/sp

Špela Kunej
Človekove pravice v zlati kletki mednarodnega prava – 4/23–25/sp
Čigav si pa ti? – 6‑7/30–32/sp
Solidarnostna stavka, komu mar? (Nam že ne.) – 22/24‑25/sp
Zgodbe iz Turške republike Severni Ciper: epilog – 24‑25/31‑32/sp
Za sodišča ni primerno, da bi narekovala medijem, kako morajo
poročati o zadevah – 36/23‑24/sp

Dominik Kuzma
Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve (skupaj z
Alešem Kalužo) – 3/II–VI/pril
Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega statusa
(skupaj s Petro Istenič) – 5/6–9/č
Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo –
22/II–VIII/pril
Plačnik davka je navsezadnje »le« posrednik – 26/8–11/č
Boj proti mednarodnim davčnim utajam mednarodnih podjetij
zaostren – 39/12–14/č
Dileme parcialnega urejanja davčne problematike obdavčitve štipendij
– 45/6–8/č

L
Nejc Lahne
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (1) (skupaj z Markom
Djinovićem) – 16‑17/9–11/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (4) (skupaj s Perom Rižnikom)
– 20/13–15/č

Maja Lajevec
Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja – evidenca
vpisanih kaznivih dejanj – 36/8–10/č

Roman Lavtar
Novosti pri izvedbi letošnjih rednih lokalnih volitev – 28/8–10/č

Rosana Lemut Strle
Pravica do pozabe – mit ali realnost – 38/13–15/č

Brigita Lenarčič
Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe (skupaj z Markom
Samardžićem) – 19/6–8/č

Tina Lesar
Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o
stroških v postopku o prekršku – 13/14‑15/č

Jure Levovnik
Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi
manjšinskih delničarjev – 29‑30/II–VIII/pril

Janč Ljubimski
Ustavno sporna ureditev oprostitve plačila sodne takse – 34/12–14/č

M
Maja Makovec Brenčič
Znanje – inovacije – razvoj: kako razviti slovenski model preboja? –
8/34/č
Rešitelj: izvoz in MSP – 12/34/č
O najboljših zaposlovalcih – tudi v krizi – 16‑17/42/č
O slovenskem porabniku in potrošnji – 21/34/č
Piketty in neenakost sedanjosti in prihodnosti – 26/34/č
Kam usmeriti slovensko (izvozno) gospodarstvo? – 31‑32/42/č
Pametno specializirani – pametno povezani – 36/34/č

53

M–P

pravna praksa – avtorsko kazalo 2014

N

Razvojne politike – čim prej! – 40‑41/42/č
O tujih neposrednih investicijah tako in drugače – 46/34/č

Sara Makovec
Stebri bančne unije EU končno postavljeni (skupaj s Petrom Mercem)
– 37/II–VIII/pril

Janko Marinko
Upravljanje kazenskega postopka – kaj se lahko naučimo iz izkušenj
Anglije – 16‑17/15–19/č

Marina Markežič
(Ne)sorazmernost vpisa in shranjevanja podatkov oseb v policijskem
postopku – 46/27‑28/sp

Matjaž Marko
Ločeno mnenje v zadevi Ališić – nemška sodnica zelo blizu
slovenskim argumentom – 36/17–19/č

Aljoša Markovič
Komu služijo »brezplačni stečaji« – 38/6–8/č

Toni Matoh

Domen Neffat
Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje
vrednosti stvarnega premoženja države in občin (skupaj s Sašo
Potočnik) – 42‑43/13‑14/č

Barbara Nerat
Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja (skupaj
z Damjanom Korošcem) – 48/6–8/č

Aleš Novak
Ronald Dworkin: Religija brez boga – 29‑30/37/prik
Dve kulturi pisanja pravnih mnenj – 34/27‑28/č

Marko Novak
Poenostavitev sodnih postopkov – 14/15‑16/č

Primož Novak
IV. Tekmovanje iz pogajanj – 11/29/por

Vlasta Nussdorfer
Ali konvencija živi? – 49‑50/3/uv

Tekmovanje Rubikon 2014 – 19/29/por

O

Tomaž Mavri
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski
zemljiški knjigi – 33/11‑12/č

Marko Mehle
Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke
kapitalizacije – 40‑41/II–VII/pril

Jože Mencinger
Tri »nacionalizacije« in njihova koristnost – 1/34/č
Kaj pa narodnogospodarska škoda, ki jo povzroča KPK? – 4/34/č
»Uroš Čufer nas je zadolžil bolj kot Franc Križanič« – 9/34/č
Olli Rehn – 13/34/č
»Vampi s Tržaške« in pravni red – 18/34/č
Mazohistična Slovenija – 22/34/č
Poniglavost in oholost – 27/34/č
»Več« Evrope ali »manj« Evrope? – 33/34/č
Ekonomika gospodarskih sankcij – 37/34/č
Ekonomika, morala in strukturne reforme – 42‑43/42/č
Brezposelni pravniki in Junckerjev čudež – 47/30/č

Peter Merc
Slovenski bančni sistem občutil trdo naravo mehkega prava EU
(skupaj z Markom Stoilovskim) – 8/6–8/č
Stebri bančne unije EU končno postavljeni (skupaj s Saro Makovec)
– 37/II–VIII/pril

Jure Mercina
Mednarodna izmenjava informacij v davčnih zadevah – 28/II–VI/pril

Špelca Mežnar
Zasebno življenje sodnice – 20/29/č
Odličnost v sodstvu – 37/3/uv

Matija Miklič
Pojem »namerno povzročena kršitev« in odgovornost upravičencev do
pomoči za ravnanje tretjega – 10/22‑23/sp

Daniela Mozetič
Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih
arbitražnih pravilih (skupaj z Neli Okretič) – 6‑7/21‑22/č

Blaž Mrva
Nične pogodbe z namenom oškodovanja upnikov skozi sodno prakso
– 13/10‑11/č
Neodvisnost tožilstva in tožilcev – zakaj? – 39/17‑18/č

Breda Mulec
Akrobacije s cenitvami v postopkih pridobivanja in odkupov
nepremičnin – 31‑32/22–23/č

Nataša Mulec
(Ne)poznavanje pogodbe o pristopu k dolgu – 37/8‑9/č

Jasna Murgel
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Ali bodo sodišča insolventna – 15/3/uv
Interparlamentarna unija – 44/28/por

Neli Okretič
Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih
arbitražnih pravilih (skupaj z Danielo Mozetič) – 6‑7/21‑22/č

Anja Osojnik
Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda
zaradi izvršb – 40‑41/9‑10/č

P
Tomaž Pahulje
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik (skupaj z
Boštjanom Smolejem) – 12/II–VII/pril

Maroje Paniko
Prizadevanje za povečanje učinkovitosti prekrškovnih postopkov –
20/26‑27/por

Marijan Pavčnik
Vprašanje moralnega razumevanja prava – 21/6‑7/č
In claris non fit interpretatio – 26/3/uv
Dostojanstvo sodstva – 29‑30/16/odm
Predpraznični dnevnik – 48/27‑28/zap
Predpraznični dnevnik – 49‑50/34‑35/zap

Tomaž Pavčnik
Z obrobja postave: Dezorientacija države – 3/33/č
O pisanju civilne sodbe – 4/14–17/č
Z obrobja postave: Ta je zoper nas – 9/33/č
Narava, Ustava in nekatera preživninska vprašanja – 10/10–12/č
Z obrobja postave: O srednjeveških zidovih in posvetovalnih
zapisnikih – 14/33/č
Z obrobja postave: Ali je do ustave mogoče biti čustven? – 20/33/č
Z obrobja postave: Veš, da moraš biti iskren – 26/33/č
Z obrobja postave: Življenjskost prava – 33/33/č
Na obrobju postave: Problem skrajne lege – 38/33/č
Z obrobja postave: Spodmikanje in utrjevanje materialnih pravnih
virov – 45/33/č

Marko Pavliha
Sodobne pravne podlage za celostno upravljanje s Slovensko obalo:
ad communem utilitatem – 16‑17/12–14/č
Sodnik naj bo učitelj! – 33/3/uv

Peter Pavlin
Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev (skupaj z Evelin Pristavec
Tratar) – 46/14–16/odm

Uroš Pavlina
Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava –
23/16‑17/č

Suzana Pecin
Evropsko pravo z višin – 33/28/por

Mirko Pečarič
Alternativno reševanje sporov v upravnem pravu – 48/30‑31/prik
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Nina Pekolj
Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU –
26/11–13/č

Jaka Pengov
»Nedosegljiv dokaz« v kaznovalnem postopku – 31‑32/16‑17/č

Irena Peterlin
Dvajset let ustanovitvenih sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije – 20/9‑10/č

Maja Petrovič
Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Nejcem Bizjakom, Leo Devjak, Polono Golija, Urško Rotar, Uršo
Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Nataša Pirc Musar
Kdo se boji informiranih državljanov? – 11/3/uv
Po desetih letih dela ponosno zapuščam mesto informacijske
pooblaščenke – 28/3/uv

Rajko Pirnat
Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov – 38/8‑9/č

Sandra Pjanić
Delitev premoženja nekdanjih zunajzakonskih partnerjev – 2/25/vo

Nina Plavšak
Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP‑F –
2/10–13/č
Postopek preventivnega prestrukturiranja – 3/12–16/č
Razmerje med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in
stečajnim postopkom – 21/II–V/pril
Upniška prisilna poravnava – 46/II–VIII/pril
Ukrepi prestrukturiranja velike ali srednje družbe v postopku prisilne
poravnave – 47/II–X/pril

Jernej Podlipnik
(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev
davčnega sodišča – 1/3/uv
So delovni migranti res obdavčeni bolj kot drugi? – 4/10‑11/odm
Nekatera odprta vprašanja sprememb davka od nenapovedanih
dohodkov – 6‑7/10‑11/č
Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin na
odmero dinamičnih premoženjskih davkov – 18/15‑16/č
Plačnik davka in posredništvo – 31‑32/11‑12/odm

Marjan Pogačnik
Ljubljansko okrožno sodišče danes in jutri – 20/3/uv

Neža Pogorelčnik
Upoštevanje pričakovane življenjske dobe za posamezen spol pri
izračunu višine odškodnine za trajno invalidnost – 37/26/sp
Izobraževalne institucije dela »skenirajo«, njihovi uporabniki jih
nato tiskajo in shranjujejo na prenosni disk … Kje so meje
(modernega) avtorskega prava? – 38/25‑26/sp
Vnovična preučitev izvršljivega evropskega plačilnega naloga –
39/26/sp
Na plačano zdravljenje v tujino, tudi če je v domači državi članici
medicinska oprema pomanjkljiva – 40‑41/31‑32/sp
Vnovič o Bruseljski uredbi I – 45/23‑24/sp
Pojem referenčnega zdravila in pravica njegovega proizvajalca
spodbijati dovoljenje za promet z generičnim zdravilom –
46/24/sp
Je prehransko dopolnilo lahko ekološko pridelano – 47/20/sp
Omejitev pravice do izjave – 49‑50/30‑31/sp

Janez Pogorelec
Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami? –
14/3/uv
Pomilostiti Janeza Janšo? – 24‑25/3/uv
Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna –
28/13–15/odm

Klemen Pohar
Znamka ureditve prodajnega mesta – 28/26/sp
Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk – 31‑32/6‑7/č
Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov –
40‑41/35‑36/sp
Pogoji in omejitve registracije trirazsežne znamke – 48/10‑11/č

Mark Pohar
Ločitev družbe Telekom Slovenije – regulatorni vidik – 37/10–12/č

Ada Polajnar Pavčnik
Bolonjska reforma ni prinesla nobene koristi – 2/3/uv

Ana Polak Petrič
Mednarodno pravo in naravne nesreče – 39/II–VII/pril

Maja Potočnik
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (skupaj z Majo Prebil) – 1/14–16/č
ZJN‑2 in ZJNVETPS z novelama ZJN‑2E in ZJNVETPS‑E –
22/30‑31/prik
Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z
vidika prava javnega naročanja – 23/II–VI/pril
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (skupaj z Majo
Prebil) – 29‑30/6–8/č

Sašo Potočnik
Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje
vrednosti stvarnega premoženja države in občin (skupaj z
Domnom Neffatom) – 42‑43/13‑14/č

Maruša Pozvek
Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic –
10/9‑10/č
Nepoznavanje prava največja ovira pri širitvi slovenskih podjetij na
kitajski trg? – 35/27‑28/por

Maja Prebil
Ali so določbe ZJN‑2 kogentne? (skupaj z Majo Potočnik) –
1/14–16/č
Kaj je mogoče šteti kot računsko napako v postopkih oddaje
javnega naročila? – 13/II–VIII/pril
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (skupaj z Majo
Potočnik) – 29‑30/6–8/č

Mojca Prelesnik
Novi izzivi informacijskega pooblaščenca – 34/3/uv
Podatki o maturitetnih rezultatih po posameznih šolah so prosto
dostopne informacije javnega značaja – 45/14‑15/odm
Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka – 46/3/uv
Se mora posameznik z vstopom v poslovni svet res v celoti
odpovedati svoji zasebnosti? – 49‑50/6‑7/č

Saša Prelič
Kritje stroškov predlagateljevega pravnega pooblaščenca pri sodnem
preizkušanju primernosti denarne odpravnine – 46/6‑7/č

Mateja Prešern
Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v
državni in občinski lasti – 11/6–8/č

Evelin Pristavec Tratar
Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev (skupaj s Petrom Pavlinom) –
46/14–16/odm

Jerneja Prostor
Korporacijska kondikcija po izbrisu družbe iz registra –
49‑50/13–16/č

Tanja Pucelj Vidović
Iztožljivost vsebine načrta za kakovost zraka – 48/23/sp

Mitja Pukšič
Številna vprašanja ob skupnem okviru evropskega dednega prava –
8/29/por
Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku –
12/27/por
Čezmejna medicina – 13/27‑28/por

R
Katarina Rajgelj
Nekateri vidiki izvrševanja pravice do zdravljenja neplodnosti z
biomedicinsko pomočjo – 10/15‑16/č
Ali ima polnoletna in razsodna samska ženska pravico do izbire? –
26/14–16/č

Iztok Rakar
Pravno varstvo odločanja v razumnih rokih v upravnih zadevah –
31‑32/37‑38/prik
Pooblastilo predstojnika za odločanje v upravnem postopku –
34/19‑20/č

Zlatka Rakovec Felser
Ima prijava spolne zlorabe lahko elemente zlorabe otroka? –
24‑25/11‑12/č

Alenka Ratnik
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju – 10/26/prik
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Maja Ravbar ‑ Nusdorfer

Svit Senković

Spoštovanje sodniške etike – aksiom ali zgolj neobvezujoče načelo?
– 8/11‑12/č

Leon Recek
Instrukcijska maksima na poti v ropotarnico zgodovine? –
15/12–14/č
Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo
vprašanje – 37/15–17/č

Žiga Rejc
Trajnostna družba – kaj bi lahko prinesla slovenskim podjetjem? –
16‑17/20‑21/č
Pred novim predlogom Zakona o visokem šolstvu – 44/6‑7/č

Saša Sever
Neposredna uporaba določb prava EU v sporih med posamezniki –
4/27‑28/sp
Šele ko je Sodišče razložilo svojo prejšnjo sodbo, je postalo jasno,
kako bo odločilo v poznejših zadevah – 44/25‑26/sp

Peter Skok
Razumevanje regulatorne ujetosti – 29‑30/19‑20/č
Ujetost mednarodne finančne regulative – 49‑50/II–VIII/pril

Nataša Skubic

Matjaž Remic
Izbrani vidiki razvoja ZUP – prek današnjih problemov k jutrišnjim
ciljem (skupaj s Polonco Kovač) – 2/21–23/č

Gaja Repe
Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Nejcem Bizjakom, Leo Devjak, Majo Petrovič, Polono Golija,
Urško Rotar in Uršo Ušeničnik) – 49‑50/17–19/č

Ciril Ribičič
PRAVičnO:Petdeset let ustavnega sodstva v Sloveniji – 1/33/č
Prav(ič)no: Naj se predamo? – 6‑7/41/č
Ko pravna mnenja ne dohajajo izvršenih dejstev – 12/28/por
Prav(ičn)o: Drugi glas – 12/33/č
Prav(ičn)o: Napovedovanje sodb – 18/33/č
Prav(ičn)o: Konstruktivni odpoklic župana – 23/33/č
Dialog o ustavnosti med Biškekom in Benetkami – 26/29/por
Prav(ičn)o: Kako normalizirati BiH? – 29‑30/41/č
Prav(ičn)o: Nadvlada? – 36/33/č
Stoti korak demokratizacije skozi pravo (skupaj z Dragico Wedam) –
42‑43/36‑37/por
Prav(ičn)o: Lobiranje in »lobiranje« – 42‑43/41/č
Prav(ičn)o: Začasno zadržanje in enakost – 49‑50/41/č

Peter Rižnik
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (3) (skupaj z Markom
Djinovićem) – 19/12–14/č
Z novimi pravili do sodobne arbitraže (4) (skupaj z Nejcem
Lahnetom) – 20/13–15/č

Karmen Rodman
Socialno podjetništvo – priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno
okolje (skupaj z Andrejo Kokalj) – 14/11‑12/č

Urška Rotar
Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Nejcem Bizjakom, Leo Devjak, Majo Petrovič, Polono Golija, Uršo
Ušeničnik in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Helena Rous
Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta –
12/16‑17/č

Jernej Rovšek
Širitev pristojnosti Varuha na zasebne subjekte? – 3/3/uv

S
Marko Samardžić
Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe (skupaj z Brigito
Lenarčič) – 19/6–8/č

Vasilka Sancin
Nujnost celovite pravne ureditve boja proti dopingu v Sloveniji
(skupaj z Niko Brežnik) – 16‑17/21‑22/č
Študentje PF Univerze v Ljubljani v mednarodnem pravu vnovič med
najboljšimi na svetu – 18/29/por
Nekateri aktualni mednarodnopravni vidiki urejanja kitolova –
19/28‑29/sp

Gregor Sankovič
Je tri dni pred nedeljo četrtek ali sreda? – 36/14‑15/č

Liljana Selinšek
Vpliv osebnega stečaja kršitelja na njegovo odgovornost za prekršek
– 28/6–8/č
Ugotavljanje namena pri zlorabi položaja ali zaupanja – 44/9–11/č
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Srbija, Kosovo in nedelujoča sodišča – 8/25/sp
Solze v zaporu – 12/24/sp
Zmaga? – 29‑30/29‑30

Miloš Senčur
Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen – 5/17‑18/č

Sodnik – 1/32/č
Tožilec – 3/32/č
Osumljenec, obdolženec, obtoženec, obsojenec – 5/32/č
Oškodovanec – 8/32/č
Priča in izvedenec – 10/28/č
Zagovornik – 12/32/č
Pooblaščenec – 14/32/č
Odvetnik – 16‑17/40/č
Stranka – 19/32/č
Tožba – 21/32/č
Obtožni akt I – 23/32/č
Obtožni akt II – 26/32/č
Pristojnost – 28/32/č
In, ali (I) – 31‑32/40/č
In, ali (II) – 34/32/č
Združitev – 36/32/č
Izločitev, razdružitev – 38/32/č
Izločitev sodnika – 40‑41/40/č
Preložitev in prekinitev – 44/32/č
Zamuda – 46/32/č
Prazniki, dela prosti dnevi, dopust, počitnice – 48/32/č

Zoran Skubic
Zakaj Microsoftov prevzem Skypa ne nasprotuje pravu EU –
1/24‑25/sp
Je manjkajoči izdelek v akciji že sam po sebi nepoštena poslovna
praksa? – 2/29/sp
Izpodbijanje pravnih dejanj insolvenčnega dolžnika pred domačim
sodiščem – 3/25‑26/sp
Je »hekanje« igralnih konzol v pravu EU res absolutno prepovedano?
– 4/26‑27/sp
Znatno neravnotežje pravic pogodbenih strank in nepoštenost
pogojev potrošniških pogodb – 5/26‑27/sp
Zaseg in carinsko uničenje ponarejenega blaga po pravu EU –
6‑7/34‑35/sp
»Linkanje« avtorsko zaščitenih vsebin ni kršitev avtorskih pravic –
8/27‑28/sp
Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih
vsebin – 12/25‑26/sp
Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU –
13/25‑26/sp
Dvojezičnost sodnih postopkov za vsako ceno – 14/27‑28/sp
Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora o
nadomestnem materinstvu – 15/20‑21/sp
Sodna prepoved dostopa do spletnih strani, ki kršijo avtorske pravice
– 16‑17/32‑33/sp
Ukinitev statusa naravnega habitata na območju Nature 2000 po
pravu EU – 18/26‑27/sp
Igre na (ne)srečo dovoljene, vendar brez agresivnega oglaševanja –
19/26‑27/sp
Le geografska zaščita Unije (zares) šteje! – 20/23‑24/sp
Obisk pri zamejcih v spomin dr. Borotschniku – 20/27/por
Vsak dohodek šteje – tudi pri obračunu plačanega dopusta –
22/23‑24/sp
»Učinek dežnika«, posredna vzročna zveza in meje odškodninske
odgovornosti nezakonitih kartelov po pravu EU – 23/25‑26/sp
Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic – 24‑25/27‑28/sp
Prekinitev delovnega razmerja zaradi rizične nosečnosti in status
delavke po pravu EU – 26/23‑24/sp
Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi državi
članici – 27/26/sp
Meje podelitve statusa rezidenta za daljši čas po pravu EU –
29‑30/32/sp
Gostinec »lokalnim šerifom« lahko prepove vstop v svoj gostinski
lokal – 29‑30/36/sp
Čezmejno opravljanje odvetniškega poklica ni zloraba prava EU –
31‑32/34‑35/sp
Čezmejni vplivi zelene energije – 34/25/sp
Parodija v pravu EU – 36/24‑25/sp
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Kdaj letalo (za)res zamuja po pravu EU – 37/27‑28/sp
Zaračunavanje prtljage potnikom v letalskem prometu: stvar tržnega
dogovora ali nepošten pogoj po pravu EU? – 38/24‑25/sp
Zakaj stolčka »Tripp Trapp« ni mogoče registrirati kot trirazsežno
znamko? – 39/27‑28/sp
Je veljaven vizum v neveljavnem potnem listu (kljub vsemu) veljaven?
– 40‑41/32‑33/sp
Enostransko povišanje cen univerzalnih storitev po pravu EU ni
dovoljeno – 42‑43/31‑32/sp
Korupcijsko pravo – gospodarske družbe – 44/15/por
Sodniško odločanje na rezilu medijev – 44/16‑17/por
Vnovič o predragi uporabi plačilnih kartic v EU – 44/24‑25/sp
Blišč in beda razpisnih postopkov za imenovanje sodnic in sodnikov
mednarodnih sodišč – 46/8–10/č
Ekonomsko neaktivnim državljanom EU se lahko odreče socialna
pomoč – 46/25‑26/sp
Trk letala z mobilnimi potniškimi stopnicami ni opravičljiv razlog za
hudo zamudo prevoznika – 47/21‑22/sp
Mednarodna zaščita in preverjanje istospolne usmerjenosti prosilcev
po pravu EU – 48/24‑25/sp
Videonadzor javne poti v zasebne namene po pravu EU načeloma
dopusten – 49‑50/29‑30/sp

Nika Skvarča
Elektronska pošta je neprimeren način komuniciranja med
zagovornikom in pripornikom – 1/23/sp
Postavljanje mej rumenemu tisku – 4/25/sp
Zbogom zasebnost! – 5/28/por
Med sivino življenja in črno kroniko – 5/29/por
Tudi poslovanje sodstva je lahko umetnost – 8/28 ‑29/por
Vohunjenje z razlogom – 9/28/sp
Razveljavljeno kaznivo dejanje lahko vpliva na predčasni izbris
obsodbe iz kazenske evidence – 10/23‑24/sp
Ko v Strasbourgu ozelenijo breze – 15/26/sp
Srečko in njegova pravica – zadnjič – 16‑17/33‑34/sp
Ob 50‑letnici PDL o vrednotah – 21/25‑26/por
Pota Ustavnega sodišča – 21/26/por
S kaznovalnim nalogom nad zdravniško povzročitev smrti iz
malomarnosti – 33/25‑26/sp
Svobodno čivkanje – o neustavnosti hrambe prometnih podatkov –
34/29/por
Med sivino vsakdana in črnilom hobotnice – 47/24‑25/por
  

Jorg Sladič
Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma
osumljenec (skupaj s Pavlo Sladič Zemljak) – 2/6–8/č
Novo mednarodno zasebno pravo Kitajske – 3/30‑31/prik
Ali se lahko soft law EU obravnava kot hard law EU – 48/II–VII/pril

Pavla Sladič Zemljak
Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma
osumljenec (skupaj z Jorgom Sladičem) – 2/6–8/č

Jaka Slokan
Butnskala v javnem zdravstvu – 8/3/uv
ABC zdravstva – 12/3/uv

Boštjan Smolej
Obveznosti upravljavcev občinskih cest – policijski vidik (skupaj s
Tomažem Pahuljem) – 12/II–VII/pril

Robert Smrekar
Spremenjeni položaj hipotekarnih upnikov po noveli ZFPPIPP‑F in
vpliv teh sprememb na izvršilni postopek – 34/II–VI/pril

Maja Smrkolj
Vlaganje pritožb na ESČP po 1. januarju 2014 – 1/10‑11/č

Kim Sotlar
Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne – 11/22‑23/sp
Mešanica aromatičnih zelišč z dodanimi sintetičnimi kanabinoidi ni
zdravilo – 29‑30/33‑34/sp
Prisotnost študentov medicine ob rojstvu otroka – 44/23/sp

Mitja Stefancic
Banke, finančna kriza in razprava o primernejši regulativi –
38/17‑18/č

Marko Stoilovski

Rok Svetlič
Metoda in resnica v kazenskem postopku – 22/12‑13/č

Š
Ivan Šelih
Vrnitev represivne psihiatrije? – 34/17‑18/odm
Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji – 35/11‑12/č
Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko obravnavano
kot zahteva za sodno varstvo? – 48/8‑9/č

Miha Šercer
Vročanje po ZDR‑1 – 16‑17/6–8/č
Kaj se šteje pri izračunu odpravnine? – 36/19/vo
Odpoved med poskusnim delom – 40‑41/23/vo
Prenehanje delovnega razmerja po bolniški odsotnosti – 46/20/vo
Imenovanje prokurista – 49‑50/20‑21/vo

Martina Šetinc Tekavc
Neskladje ZPP z Ustavo zaradi odsotnosti posebne ureditve za
obravnavanje tajnih podatkov – 1/8–10/č
Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij – 4/30‑31/prik
Odmor za malico in skrajšan delovni čas – 11/17/vo
Vodnik po novem Zakonu o delovnih razmerjih – 12/30‑31/prik

Mirjam Škrk
Ališić proti Sloveniji – 29‑30/3/uv

Katja Škrubej
Pozabljena latinščina – 40‑41/38‑39/prik

Miha Šošić
Nekaj argumentov proti utilitaristični doktrini izločanja dokazov –
8/15‑16/odm
Novejši razvoj v nemškem gospodarskem kazenskem pravu –
28/29/por

Klavdija Štarkel
Dokaz prepričanja ni tudi dokaz o obstoju dejstev – 6‑7/32/sp
Odgovornost države za spolne zlorabe v zasebnih šolah – 8/24/sp
Plačan porodniški dopust tudi za posvojiteljico triletnice –
11/20‑21/sp
Pridržanje potnika v letališki sobi zaradi administrativne pomote –
15/25‑26/sp
Domneva nedolžnosti v tujem kazenskem postopku – 19/25/sp
Kršitev pravic obrambe pri izpodbijanju zanesljivosti izvedenskih
mnenj – 21/20‑21/sp
Amnestija ne more veljati za vojna hudodelstva – 28/25‑26/sp
Določnost in predvidljivost zakona pri odvzemu organov umrle osebe
– 31‑32/33/sp
Pošteno sojenje in izzivanje kriminalne dejavnosti – 45/26/sp

Iztok Štefanec
Enako obravnavanje samo po sebi ni pot do pravičnosti –
45/29‑30/prik

Dušan Štrus
Lokalne volitve 2014 – 31‑32/38‑39/prik

Neža Šubic
Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo (skupaj s
Heleno Uršič) – 19/17‑18/č
Neža Študentje PF Univerze v Ljubljani zopet odlični na tekmovanjih
iz prava EU (skupaj z Ano Vlahek) – 21/27‑28/por

Katja Šugman Stubbs
Pravica mladoletnega oškodovanca, da ga v kazenskem postopku
spremlja oseba, ki ji zaupa – 19/15‑16/č

Nadija Šuler
Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v
zemljiško knjigo – 12/12‑13/č
Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali –
31‑32/20‑22/č

Lena Šutanovac
V imenu Atatürka – 48/26/sp
Žaljivo in šokantno – vse to je svoboda izražanja – 49‑50/28/sp

Slovenski bančni sistem občutil trdo naravo mehkega prava EU
(skupaj s Petrom Mercem) – 8/6–8/č

Marko Stupica
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria – 39/18‑19/č
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (II.) – 46/16‑17/odm

T
Jasmina A. Tabaković
Dvojno obdavčeni obmejni delavci – 3/10‑11/č
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V

Janez Tekavc
Energetska izkaznica – 2/8‑9/č
Novele in novele – 22/3/uv
Obveznostno pravo – 22/30/prik

Polona Tepina
Pozabljivi Google – prelomna sodba Sodišča EU o pravici do pozabe
v razmerju do spletnih iskalnikov – 21/21‑22/sp

Luka Tičar
Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka – 21/28‑29/prik

Luigi Varanelli
Vpliv medijev na sodnikovo odločitev – 8/II–VI/pril
Začetek postopka individualne izvršbe – 13/18/vo
Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI –
18/3/uv

Lea Vatovec
Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih sistemov
– 33/20‑21/sp

Luka Vavken

Matej Tomažin
Leto, ko bo Ljubljanska borza oživela – 2/34/č
Izgubljeni kompas korporativnega upravljanja – 5/34/č
Pomlad in borza – 10/30/č
Prvi konkretni koraki – 14/34/č
En korak naprej, tri nazaj … – 19/34/č
Privatizacija bo – 23/34/č
Nova vlada, nova negotovost? – 28/34/č
Nova vlada, nova priložnost – 34/34/č
Uživajmo v jeseni – 38/34/č
Kje se je izgubil zlati lesk? – 44/34/č
Ni zanemarljivo, skozi kakšna očala gledamo – 48/34/č

Martin Toth
Zasebno delo javnih zdravnikov da, vendar po jasnih pravilih in ne
na škodo javnega zavoda – 11/13–15/odm

Miha Trampuž
Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih
vsebin – 19/II–V/pril

Andreja Tratnik
Zanikanje genocida nad Armenci – svobodno izražanje? – 5/25/sp
Nezakonitosti pri ocenjevanju potrebnosti trajanja odvzema prostosti
neprištevnemu morilcu – 9/27‑28/sp
ESČP: pogajanja o priznanju krivde so sprejemljiva – 20/21‑22/sp
Zavrnitev zdravljenja z novo metodo – 23/24‑25/sp
Prepoved pokrival, ki zakrivajo obraz, je dopustna – 28/23‑24/sp
Skrivnostni sin monaškega princa – 33/24‑25/sp

Začetek kazenskega postopka – 11/10–12/č

Aleš Velkaverh
Najvišja odškodnina po ZVPSBNO je lahko tudi prenizka –
5/23‑24/sp
Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji
pravice stranke – 14/24‑25/sp
Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov –
18/25/ sp
Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom –
26/21‑22/sp
Obsodba Slovenije zaradi prezrte obvezne izločitve ustavne sodnice
– 27/25/sp
Po nadomestno materinstvo v tujino – 38/28/sp
Neobrazložena odločba o pravnem sredstvu je lahko v nasprotju z
EKČP – 42‑43/28‑29/sp
Še o ugovoru znižanja kupnine – 45/11–13/odm
   

Matjaž Verbič
Prepoved tiskanja vodnikov za gorsko kolesarjenje?! – 6‑7/19–21/č
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ‑J – 44/30‑31/prik

Tilen Vesenjak
Pravniki in politiki – med načelnostjo in pragmatizmom –
42‑43/37/por

Adrijana Viler Kovačič
Naravovarstveno soglasje in molk organa – 4/12–14/č
Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah? – 27/17‑18/č
Sodobni izzivi mednarodnega okoljskega prava – 29‑30/38‑39/prik

Patrick Vlačič

Matjaž Tratnik
Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu – 12/29/prik

Jaša Trklja
Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve – ali so res
ovira za posamezne vpise v elektronsko zemljiško knjigo? –
35/13‑14/odm

Verica Trstenjak
Koliko stane evropsko državljanstvo? Od Malte do Lampeduse –
6‑7/3/uv

Urška Trtnik
Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov (skupaj z
Natašo Jamnik) – 4/8–10/č
Omejitev izplačila starševskega nadomestila navzgor in navzdol
(skupaj z Natašo Jamnik) – 14/9‑10/č
Še o pravici do krajšega delovnega časa zaradi starševstva (skupaj z
Natašo Jamnik) – 22/17/odm

Prometu in komisarki na pot – 42‑43/3/uv

Ana Vlahek
Študentje PF Univerze v Ljubljani zopet odlični na tekmovanjih iz
prava EU (skupaj z Nežo Šubic) – 21/27‑28/por
Lastnina – 23/30‑31/prik

David Vogrinec
Oviranje preiskave po ZPOmK‑1 – 21/8–10/č

Aleksander Vojičić
Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve – prenos hipoteke
– 23/8–10/č

Dida Volk
Stroški v postopku osebnega stečaja (in njihova izterjava) –
2/14–17/č
Vnovič o izvršbi na plačo – 20/11‑12/č
Izvršba na plačo po noveli ZIZ‑J – 40‑41/11–14/č

Andreas Voßkuhle

Edita Turičnik
Priročnik o evropski zakonodaji o varstvu podatkov –
42‑43/38‑39/prik

Quo vadis, Evropa? – 5/12–14/č

Rudolf Vouk
Dr. Mirko Borotschnik (1953–2014) – 21/24/zap

U
Lojze Ude
Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča –
2/17–20/odm

Helena Uršič
Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo (skupaj z Nežo
Šubic) – 19/17‑18/č
Vse bolj invazivne oblike obdelave podatkov potrošnikov –
46/28‑29/por

Urša Ušeničnik
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Kakovost zraka v Sloveniji (skupaj s Saro Bagari, Tadejem Balohom,
Nejcem Bizjakom, Leo Devjak, Majo Petrovič, Polono Golija,
Urško Rotar in Gajo Repe) – 49‑50/17–19/č

Irena Vovk
Večja zaščita potrošnika – 1/32/por
Praktični vodnik – 2/32/por
Policijska pooblastila – 3/32/por
Novela ZTuj‑2A – 4/32/por
Podatki o nepremičninah – 8/32/por
V ospredju so socialne stiske ljudi – 9/29/por
Enotna obdavčitev – 9/32/por
Dosežki in prioritete – 10/28/por
Znaten upad števila novih zadev – 11/28‑29/por
Zmaga za izbrisane – 11/32/por
Predlog ZRLI‑E – 12/32/por
Napoteni delavci – 13/32/por
Popoln zastoj – 14/32/por
Delno spreminjanje sistemske zakonodaje – 15/29/por
Partnerska skupnost – 15/32/por
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Gospodarska kriminaliteta – 16‑17/40/por
Sistem vrednotnic – 18/32/por
Priročnik o ZDIJZ‑C – 19/32/prik
D. o. o. z enim družbenikom – 20/32/por
Evropske volitve 2014 – 21/32/por
Predčasne volitve – 22/32/por
Subvencije malice in kosila – 23/32/por
Inšpekcijski pregledi – 24‑25/36/por
»Institucijo zapuščam v izjemno dobri kondiciji« – 26/27‑28/por
Zaostanki pri reševanju pritožb – 26/32/por
Sledimo samo ekonomskim ciljem – 27/28‑29/por
Premiki na bolje – 27/32/por
Politična vzdržnost – 28/32/por
Primopredaja – 29‑30/40/prik
Preprečevanje nasilja – 31‑32/40/por
Zvočno snemanje – 33/32/por
Pravice iz javnih sredstev – 34/32/por
Register zavezancev po ZDIJZ – 35/32/por
Novi evropski komisarji – 36/32/por
Dvanajsta slovenska vlada – 37/32/por
Pritožbe zoper policijo – 38/32/por
10 let KPK – 39/32/por
Poročilo varuhinje – 40‑41/40/por
Ali zaupati izvedencem? – 42‑43/18‑19/por
Moralno razumevanje prava – 42‑43/20‑21/por
Obdavčitev nepremičnin de lege ferenda in v prehodnem obdobju –
42‑43/23/por
Partnerska skupnost – 42‑43/40/por
Lobiranje med zakonom in korupcijo – 44/14/por
Zaščita tujih investicij: interakcija med državno suverenostjo in
globalnimi gospodarskimi interesi – 44/16/por
Dan pravosodja – 44/32/por
Ocenjevanje tveganj – 45/32/por
Novela ZKP‑M – 46/32/por
(A)moralnost pravnikov – 47/23‑24/por
Istanbulska konvencija – 47/28/por
Na 39. mestu – 48/32/por
20 let Varuha – 49‑50/40/por

Andrej Vovšek
Tradicionalni jesenski izlet – 37/21/por

Jaša Vrabec
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč –
24‑25/II–XII/pril

Janez Vrečer
Pogodbena kazen v delovnem pravu – 31‑32/II–VIII/pril

Igor Vuksanović
Proti sistemskemu nasprotju interesov – 9/3/uv
Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb –
15/10‑11/č
Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave –
18/II–VII/pril
Dolžnost poplačila varčevalcev LB – 29‑30/30‑31/sp
Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču –
31‑32/25‑26/vo
Množičen izgon Gruzijcev – 31‑32/31/sp
Guantánamo na evropskih tleh – 33/22‑23/sp
Vnovič o zaščiti novinarskih virov – 34/26/sp
Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor – 34/30‑31/prik
Kdaj izročitev osebe državi z dosmrtnim zaporom krši prepoved
nečlovečnega kaznovanja? – 37/22‑23/sp
Ali lahko (zgolj) učitelji parkirajo na šolskem dvorišču? – 39/20‑21/vo
Vnovič o čezmejnem učinku EKČP – 39/25/sp
Zaščita potrošnikov v izvršilnem postopku – 42‑43/30‑31/sp
Žalostna usoda borca za pravico do golote – 45/27/sp
Zapiranje izvršilnih dolžnikov samo po sebi ni nedopustno –
47/19/sp
Plačilo komunalnega prispevka – 48/15/vo
Kršitev EKČP, če bodo azilanti vrnjeni v Italijo brez vnaprejšnjih
zagotovil – 49‑50/27‑28/sp

W
Nana Weber
Več zavezujočih kolektivnih pogodb in jubilejna nagrada –
1/17‑18/vo
Temperatura na delovnem mestu – 1/18/vo
Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev – 1/28/prik
Plačana odsotnost zaradi smrti zakonca – 3/21/vo
Jubilejna nagrada – 3/21/vo

Nadomestilo za neizrabljeni letni dopust – 4/19‑20/vo
Obračun in povračilo nadomestila plače – 5/19‑20/vo
Nova pogodba za krajši delovni čas – 5/20‑21/vo
Upanje za mlade – 5/32/por
Prva pomoč na delovnem mestu – 6‑7/24‑25/vo
Nezmožnost prihoda na delo – 6‑7/25/vo
Nekakovostno in nestrokovno delo – 6‑7/25/vo
Črne gradnje – 6‑7/40/por
Tatvina na delovnem mestu – 8/18‑19/vo
Izpodbijanje izredne odpovedi delavca – 10/17/vo
Obveščanje neizbranih kandidatov – 10/17/vo
Višina predujma ovira za upnike – 10/24/por
Prenehanje delovnega razmerja kot disciplinski ukrep – 11/16/vo
Letni dopust med čakanjem na delo – 11/16‑17/vo
Prezgodaj za oceno učinkov prestrukturiranja – 11/26‑27/por
Popoldansko delo v trgovini – 12/19/vo
Obvezni akti delodajalca – 12/19‑20/vo
Odstop dela plače – 13/18‑19/vo
Poklic kot hobi – 13/29/por
Izredna odpoved delavca zaradi neizplačevanja plače – 14/18/vo
Disciplinski postopek – 14/19/vo
Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del – 15/16‑17/vo
Nestrinjanje delavca z napotitvijo v tujino – 15/17/vo
Vpis spremembe spola brez predhodne operacije – 15/27/sp
Za večjo transparentnost javnega sektorja – 15/28/por
Dopust zaradi selitve – 16‑17/24/vo
Pripravništvo – 16‑17/24‑25/vo
Za boljši in pravičnejši zdravstveni sistem – 16‑17/37/por
Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu – 18/19/vo
Delo na domu – 18/19‑20/vo
Za drugačen pristop k pravu – 18/28‑29/por
Obveznost plačila v primeru neupravičene odsotnosti – 19/19/vo
Delo otrok – 20/16‑17/vo
Odsotnost z dela zaradi praznikov – 21/17/vo
Javna dela – regres in letni dopust – 22/18‑19/vo
Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje –
22/28‑29/por
Odmor za dojenje in nadomestilo plače – 23/18/vo
Dodatni odmor za kadilce – 24‑25/20/vo
Obisk ginekologa med delovnim časom – 24‑25/21/vo
Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred izzivi
prihodnosti – 24‑25/34‑35/prik
Delo ob vikendih in praznikih poleg rednega delovnega časa –
26/17‑18/vo
Vračunavanje stroškov za preživljanje v nujni dedni delež – 27/20/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev – 28/19/vo
Posvojitev partnerjevega otroka – 29‑30/17‑18/č
Plačilo članu nadzornega sveta ob odsotnosti – 29‑30/21/vo
Delo ob nedeljah v trgovini – 31‑32/26/vo
Delavci pred upokojitvijo – nedopustna praksa upravnih organov –
33/15–17/č
Starejši delavci in delo v izmenah – 33/19/vo
Potni nalog in terenski dodatek – 34/22/vo
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP‑1) z
uvodnimi pojasnili – 36/30‑31/prik
Krajši delovni čas – 37/20‑21/vo
Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi – 37/21/vo
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo – 38/19/vo
Zapoznela informacija je zanikana informacija – 38/29/por
Poziv na delo po pravnomočni sodbi – 39/21/vo
Izbira ugodnejše pokojnine – 40‑41/23/vo
Iz slabega v dobro – 40‑41/36/por
Odpravnina, nižja od zakonsko določene – 42‑43/24/vo
Obračun potnih stroškov – 44/19/vo
Zakon o inšpekciji dela (ZID‑1) z uvodnimi pojasnili – 45/30‑31/prik
Nagrajevanje inovacij iz delovnega razmerja – 46/20/vo
Še o nižji odpravnini, kot je zakonsko določena – 47/15/vo
Diskriminacija pri plačilu dodatka – 48/14/vo
Službeni telefon namesto dodatka – 48/14‑15/vo
Nadzor nad delavcem – 49‑50/19‑20/vo
Solidarnostna pomoč zaradi poškodbe zunaj dela – 49‑50/20/vo

Dragica Wedam
Stoti korak demokratizacije skozi pravo (skupaj s Cirilom Ribičičem)
– 42‑43/36‑37/por

Petra Weingerl
Zavarovanje civilne odgovornosti mora kriti nesrečo, do katere pride
pri uporabi vozila, ki je skladna z njegovo običajno funkcijo –
35/26‑27/sp
Sodišče EU kot motor evropeizacije zasebnega prava: Ignorantia iuris
Europae noce – 38/II–VIII/pril
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Dean Zagorac
Pasti interneta – 44/29/por

Saša Zagorc
»Navidezni« kandidati – zgolj teorija ali tudi praksa (skupaj s
Tadejem Dubrovnikom) – 29‑30/15‑16/č

Renata Zatler

Darko Zupanc
Posegi pravosodja sprti s stroko – objava razvrščanja šol –
42‑43/16–18/č

Marko Zupanc
Nadaljnji razvoj doktrine in‑house na področju javnega naročanja –
14/6–8/č

Boštjan M. Zupančič
Človekove osebnostne pravice – 48/3/uv

Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah – 27/12–14/č

Ž

Aleš Završnik
Paradoksi: »Metapodatki« – 5/33/č
Paradoksi: Vsenavzoča korupcija – 11/33/č
Paradoksi: Pirove zmage zasebnosti – 16‑17/41/č
Politika, pravo, ekonomija in kriminal – 20/30‑31/prik
Paradoksi: Snowden skozi Rawlsa – 21/33/č
Paradoksi: Zaporska peonaža – 28/33/č
Paradoksi: Videonadzor v Sloveniji – 35/33/č
Paradoksi: Internet stvari – 40‑41/41/č
Paradoksi: Bulicid – 47/29/č

Nejc Zemljak
Davek na nepremičnine – vidik občine – 3/VII‑VIII/pril

Sabina Zgaga
Nova obsodba za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost
– 11/21‑22/sp

Katarina Zidar Al‑Mutairi
Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države – 10/13‑14/č
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Arhiv revij Royal Society: <http://royalsociety.org> –
1/38
Pravno-informacijski sistem RS: <www.pisrs.si> – 2/38
Nepremičninski kalkulator: <www.delo.si/nepremicninskikalkulator> – 3/38
Informativna osebna evidenca: <www.zpiz.si> – 4/38
Evropski potrošniški center Slovenija: <www.epc.si> –
5/38
Državne pomoči: <http://ec.europa.eu/competition/state_
aid/scoreboard/index_en.html> – 6-7/46
Tvoja Evropa – tvoj glas: <www.tvojaeu.sta.si> – 8/38
Evropski parlament: <www.europarl.europa.eu/portal/
sl> – 9/38
Pomurje – kjer vse raste: <www.investpomurje.eu> –
10/34
Tromba: <www.tromba.si> – 11/38
Spletni vpogledovalnik – posredovanje sklepov na
GURS: <http://sodisce.si/status_sklepov_zk> – 12/38
Supervizor: <supervizor.kpk-rs.si> – 13/38
EUR-Lex: dostop do zakonodaje EU: <http://eur-lex.
europa.eu/homepage.html> – 14/38
EU piflar: <https://www.facebook.com/evropska.komisija/
app_1403186916618661> – 15/38
Državna volilna komisija: <www.dvk-rs.si> – 16-17/46
EUvox 2014: <www.euvox.eu/si> – 18/38s
EU Aid Explorer: <https://tr-aid.jrc.ec.europa.eu> – 19/38
Delo Evropske komisije: <https://webgate.ec.europa.eu/
notifications/homePage.do?locale=sl#sl> – 20/38
CNVOS – ePravnik: <http://www.cnvos.si/epravnik> –
21/38
Oblak za Evropo: <http://www.cloudforeurope.eu> –
22/38
Stalna arbitraža pri GZS: <www.sloarbitration.eu> –
23/38
Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja:
<https://support.google.com/legal/contact/lr_
eudpa?product=websearch> – 24-25/42

Irena Žagar
Samostojni podjetniki posamezniki ter obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje – 49‑50/10–13/č

Jana Železnik
Zastaralni roki za terjatve upravnikov (skupaj z Nušo Kremzer Mlinar
in Ano Harb) – 47/6‑7/č

Matija Žgur
Pravo in družba – 14/30‑31/prik
Tudi počitniške volitve so ustavno dopustne – 23/6‑7/č

Nina Židanik
Slovenija – oaza davčnih utajevalcev? – 13/11–13/č
Nadaljevano kaznivo dejanje v novejši sodni praksi – 47/13–15/č

Aleš Žiher
Poročiti se ali ne poročiti se – to je zdaj vprašanje – 27/15–17/č
Kavelj 22: (ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila –
36/6–8/č

Gremo v tujino: <http://ec.europa.eu/transport/road_
safety/going_abroad/index_sl.htm> – 26/38
Informacije za popotnike: <http://www.mzz.gov.si/si/
konzularne_informacije/informacije_za_popotnike/> –
27/38
e-VEM: <http://evem.gov.si/evem/> – 28/38
Pomoč med potovanjem v tujini: <http://www.epc.si/
sl/> – 29-30/46
Evropski register insolventnosti: <https://e-justice.
europa.eu/content_interconnected_insolvency_
registers_search-246-en.do> – 31-32/46
Mladi iskalci zaposlitve: <http://www.ess.gov.si/mladi>,
<http://m.ess.gov.si> – 33/38
Ničelni odpadki: <http://ebm.si/p/zw/> – 34/38
Transparentnost volitev: <http://integriteta.si/aktivnostidrustva/projekti/aktivni-projekti/356-transparentnostlokalnih-volitev-v-srednji-in-vzhodni-evropi> – 35/38
Statistika in geografija: <http://gis.stat.si> – 36/38
Zdravje na delovnem mestu: <http://www.gzs.si/slo/
skupne_naloge/izobrazevanje/zdravje_na_delovnem_
mestu> – 37/38
Odpornost na nesreče: <http://www.disaster-resilience.
com> – 38/38
Cepiva: <https://www.indiegogo.com/projects/applycaidgaming-for-vaccines> – 39/38
Obrazi prekernega dela: <http://dostojno-delo.si/> –
40-41/46/
Slovarji: <www.fran.si> 42-43/46
Register zavezancev za informacije javnega značaja:
<www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Zavezanci_za_
informacije_javnega_znacaja> – 44/38
Vez-je: <http://vez-je.org> – 45/38
Peticije: <www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/sl/
main> – 46/38
Finančna uprava Republike Slovenije: <www.fu.gov.
si> – 47/34
Transparency International Slovenije: <www.
transparency.si> – 48/38
Vozniški izpit: <http://teorija-priprava.gov.si> – 49-50/46

