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KAZALO 2016 statistika
Avtorji: 311

Intervjuji: 2

Uvodniki: 37

Poročila: 84

Članki: 393

Prikazi: 119

Odmevi: 4

Knjige naših avtorjev: 47

Priloge: 40

Knjige tujih avtorjev: 33

Erarjeve meje: 47

Spletni smerokaz: 37

Vprašanja in odgovori: 79

Iz disertacij: 2

Mnenja organov: 100

Zapisi: 4

Sodna praksa: 197

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 35 (1223–1272)
Letnik 2016: PP 1–50

A
actio pauliana
glej tudi izpodbijanje dolžnikovih dejanj, izpodbojna tožba in
paulijanska tožba
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju (Dida
Volk) – 9/6–9/č

afere
In flagranti: Medijske (i)zgube (Hinko Jenull) – 16‑17/21/č
Negativna selekcija (Matej Tomažin) – 16‑17/22/č

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v
letniku 2016. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna
odločba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vpraša‑
nja & odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni
zapisi (rubrike Luksemburška kronika, Dogodki – izjave,
Evropa, Globus, Zaznamovalo nas je), napovedi seminarjev
in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napovednik),
napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne pre‑
slišite), razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi),
obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih
(rubrike Vlada RS, Gradiva DZ RS in Vacatio legis) ter
vsebine revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo
po eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah,
nekateri pa tudi po štirih ali petih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za podatki o objavi imajo naslednji pomen:
č
= članek, razprava
erar = priloga Erarjeve meje
int = intervju
mo = mnenje organa
odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče
por = poročilo (na primer z dogodka, seminarja, seje,
srečanja, o dejavnosti organa, društva)
prik = prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov, elek‑
tronskega medija
pril = priloga PP
sp = sodna praksa
uv = uvodnik
vo = vprašanje in odgovor
zap = kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis
(na primer rubrika Prava peresa)

Afrika
Prihodnost Mednarodnega kazenskega sodišča (Maja Korimšek) –
49‑50/35–36/č

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki
(Irena Vovk) – 19/24–25/mo
Kako računamo pravočasnost objave sklica skupščine delniške
družbe? (Jelka Lugarič) – 27/18/č
Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici (Irena Vovk) –
33/27/mo

Agencija za trg vrednostnih papirjev
glej tudi vrednostni papirji
Posredovanje seznama strank AVTP (Irena Vovk) – 23/23/mo

akontacija
glej tudi davki
Davčni zavezanci, prejemniki dohodka iz delovnega razmerja
ali pokojnine iz tujine – ne pozabite na vložitev napovedi za
odmero akontacije dohodnine – 7‑8/25/erar
Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini – 10/21/erar
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb –
20‑21/27/erar
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori –
28/19/erar
Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine –
28/19/erar

algoritem
Paradoksi: Avtonomna vozila in moralni algoritmi (Aleš Završnik) –
1/19/č
Paradoksi: Diktatura podatkov (Aleš Završnik) – 7‑8/23/č
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih (Aleš Završnik) –
14/17/č
Paradoksi: Napovedovanje v pravu: med intuicijo in podatki (Aleš
Završnik) – 34/21/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č
Paradoksi: Razvoj robotskega prava (Aleš Završnik) – 48/25/č
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A
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

alkohol
Kdaj je francosko jabolčno žganje Calvados enako finskemu
Verladosu in zakaj madžarski tokaj ne sme biti slovenski točaj
(Zoran Skubic) – 7‑8/34–35/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti (Janja
Cigoj) – 15/19–20/vo
Pravica do sodelovanja v postopku – gluhonema oseba – tolmač za
znakovni jezik – 28/22–24/sp

alternativno reševanje sporov
glej tudi arbitraža in mediacija
Mednarodni strokovnjaki o aktualnih vprašanjih arbitraže in
mediacije (Lena Šutanovac) – 12‑13/42/por
Uvodne dileme glede izvajanja ZIsRPS (Nenad Mrdaković) –
20‑21/18–19/č
Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji? (Nataša
Cankar) – 31‑32/15–17/č
Sprava slovenskega naroda (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/41–42/por
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(Valentina Franca in Renata Vadnjal) – 43/29/pril

angleški jezik
glej tudi jezik
Služnost (Nataša Skubic) – 2/34/č
Cilj in namen (Nataša Skubic) – 5/34/č
Cilj in namen (II) (Nataša Skubic) – 7‑8/46/č
Država (Nataša Skubic) – 10/34/č
Delo na domu (Nataša Skubic) – 12‑13/46/č
Pobot (Nataša Skubic) – 15/34/č
Prosti preudarek (Nataša Skubic) – 18/34/č
Socialna varnost (Nataša Skubic) – 20‑21/46/č
Posvojitev (Nataša Skubic) – 23/34/č
Rejništvo (Nataša Skubic) – 25‑26/34/č
Socialno delo (Nataša Skubic) – 28/34/č
Odvzem in zaseg (Nataša Skubic) – 31‑32/46/č
Priročnik za prevajanje (Irena Vovk) – 31‑32/44/prik
Premoženje in premoženjska korist (Nataša Skubic) – 34/30/č
Odvzem in zaseg (II) (Nataša Skubic) – 36‑37/46/č
Preživnina in preživljanje (Nataša Skubic) – 39‑40/46/č
Priloga (I) (Nataša Skubic) – 43/46/č
Priloga (II) (Nataša Skubic) – 45‑46/46/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih (Nataša Skubic) – 48/38/č

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Mednarodni strokovnjaki o aktualnih vprašanjih arbitraže in
mediacije (Lena Šutanovac) – 12‑13/42/por
Postopek skupnega dogovora – Pogosta vprašanja in odgovori –
34/23/erar
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova (Dominika Švarc) – 36‑37/36–38/sp

Arbitražno sodišče za šport
glej tudi arbitraža
Kdo je bil od koga očaran ali zanimiv primer nedokazane korupcije
v športu (Vesna Bergant Rakočević) – 5/22–23/č
Nedovoljenost nagrad v nogometu za zmago s strani tretjih (Vesna
Bergant Rakočević) – 20‑21/19–20/č
Doping: olimpijske steze brez ruskih šampionov (Vesna Bergant
Rakočević) – 31‑32/26–27/č

Arbitražno sodišče v Haagu
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova (Dominika Švarc) – 36-37/36-38/sp

Argentina
Razveza zakonske zveze (Nana Weber) – 39‑40/29–30/vo

arhiv
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Ravnanje z dokumentacijo v mapah učencev, ki potrebujejo pomoč
in svetovanje (Irena Vovk) – 24/22–23/mo
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č
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Armenija
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30-31/sp

Avstrija
Dosje: notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Ivan Kristan) –
25‑26/19/pril
Scripturam: Notranji trg – la carte – imperializem po evropsko
(Janja Hojnik) – 47/21/č

avtentična razlaga
Glose ob sodniškem pravu (Marijan Pavčnik) – 34/15–17/č

avtobus
glej tudi vozila
Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike
Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV –
48/27/erar

avtomobili
glej tudi vozila
Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem
prometne nesreče – 6/21–23/sp
Spletni smerokaz: The Green Driving Tool (Irena Vovk) – 33/38/prik
Zavarovalna pogodba v korist tretjega – prenehanje zavarovalnega
kritja zaradi neplačila premije – opozorilo in obvestilo po
tretjem in četrtem odstavku 937. člena OZ – 39‑40/31–34/sp
Kaznivo dejanje goljufije ali vsakdanja (poslovna) praksa – primer
prodaje rabljenih avtomobilov (Miha Šepec) – 45‑46/22–24/č

avtonomna vozila
glej tudi vozila
Paradoksi: Avtonomna vozila in moralni algoritmi (Aleš Završnik) –
1/19/č

avtorsko pravo
glej tudi intelektualna lastnina
Sodna presoja primernosti tarif kolektivnih organizacij (Eneja
Drobež) – 2/10–12/č
Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do kolektivnih organizacij z vidika
aktualnih primerov v tujini in doma (Eneja Drobež) – 9/10–12/č
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 33/30–31/sp
Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Igor Karlovšek) –
34/28–29/prik
Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi
(Dominik Kuzma) – 36‑37/6–8/č
Obračunavanje DDV pri slednih pravicah – 39‑40/29/erar
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(Eneja Drobež) – 41‑42/31/pril
Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?
(Zoran Skubic) – 41‑42/38–39/sp
Objava hiperpovezav na nezakonito objavljena avtorsko varovana
dela (Zoran Skubic) – 44/33–34/sp
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic (Eneja Drobež) –
47/25–26/sp
(Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a le na
originalnih nosilcih (Zoran Skubic) – 47/26–27/sp
Pravila javne izposoje e-knjig po pravu EU (Zoran Skubic) –
48/31–32/sp
Reforma avtorskega prava na ravni Evropske unije (Žiga Perović) –
49‑50/31–32/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

Avstrija
Omejitev svobode izražanja zaradi varovanja ugleda pokojne
političarke (Alenka Antloga) – 10/26-27/sp

azil
Razlogi za vse glasnejše pozive po (vnovični) prenovitvi Dublinske
uredbe (Martina Greif) – 14/14–15/č
Nova zmaga ekipe PF Univerze v Ljubljani (Manja Hubman) –
18/30/por
Sprememba vere v azilnem postopku (Nana Weber) – 19/27–28/sp
Težak položaj migrantov v negotovih časih migracijske politike EU
(Katarina Vatovec) – 23/24–25/sp

A–B
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Nesuspenzivnost pravnega sredstva zoper odločitev o naknadni
prošnji za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 25‑26/25/sp
Družinski člani so tudi istospolni partnerji – 27/24/sp
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... (Matevž Krivic) –
36‑37/24–25/č

B
bančništvo
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7‑8/37–38/sp
Bančna tajnost v postopku prodaje slabih terjatev (Tatjana Božič) –
33/6–7/č
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje (Andrej Ferlinc) – 34/6–9/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Jože Mencinger) – 35/24/č
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp
Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema (Mitja Stefancic) – 48/12–13/č
Dokazovanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke (Klemen
Pohar) – 49‑50/46/sp

Banka Slovenije
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp

banke
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7‑8/37–38/sp
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo (Eneja Drobež) – 18/26/sp
2013 (Jože Mencinger) – 19/20/č
Novela ZUKSB-A oziroma novo poglavje v življenju DUTB (Nejc
Novak in Matija Urankar) – 20‑21/9–12/č
O pravu in pravičnosti (Jože Mencinger) – 27/20/č
Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici (Irena Vovk) – 33/27/mo
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih
obrestnih mer (Igor Vuksanović) – 33/18–19/č
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril
Zadnje četrtletje (Matej Tomažin) – 36‑37/30/č
Spletni smerokaz: Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja (Irena
Vovk) – 38/38/prik
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne instrumente
(Dušan Jovanovič, Franjo Mlinarič in Miha Bratina) –
39‑40/20–23/č
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) –
41‑42/30/č
Slovenija in trdnost Evrope (Patricij Maček) – 45‑46/42/por
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
(Urban Brulc) – 47/6–8/č
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema (Mitja Stefancic) – 48/12–13/č

begunci
glej tudi azil in migracije
Proslava, stalna pripravljenost in še kaj (Jože Mencinger) –
3‑4/24/č
Evtanaziranje živali beguncev – 11/24–25/mo
Spletni smerokaz: EU v letu 2015 (Irena Vovk) – 11/38/prik
Premestitve in preselitve (Irena Vovk) – 11/34/por
Spletni smerokaz: Refugees Welcome (Irena Vovk) – 29‑30/50/prik
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... (Matevž Krivic) –
36‑37/24–25/č
Čas za vrnitev k osnovam (Neža Kogovšek Šalamon) – 47/3/uv

Belgija
Nenehne premestitve zapornika niso rešitev (Lena Šutanovac) –
5/24-25/sp

Belgijsko civilno sodišče v Louvainu
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita (mag. Alenka Oven) –
33/29-30/sp

	Beneška komisija (Evropska komisija za demokratizacijo
skozi pravo)
Prav(ičn)o: Vrstnici (Ciril Ribičič) – 2/19/č
Beneška komisija in zvezdnato nebo: evropska diplomacija
ustavnosti (Andraž Zidar) – 45‑46/20–21/č

BEPS
glej tudi davki in davčna osnova
Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v
davčnih zadevah (Ivo Grlica in Sabina Pirnat) – 15/9–12/č

bilance
glej tudi knjigovodstvo
Spletni smerokaz: Predložitev letnih poročil in izdelava
premoženjskih bilanc (Irena Vovk) – 6/38/prik
Analiziranje računovodskih izkazov (Mihael Kranjc) – 12‑13/25/pril
Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem
povečanju osnovnega kapitala d. o. o. (Saša Prelič) –
12‑13/6–8/č

blago
glej tudi proizvod
Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do
zakonodaje »novega pristopa« (Nenad Mrdaković) – 2/8–9/č
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku (Klemen
Pohar) – 9/28/sp
Posodabljanje nadzora nad trgovanjem z izdelki z dvojno rabo in
razsežnosti mednarodne varnosti (Irena Peterlin) –
12‑13/20–21/č
Obravnava sodelovalnega gospodarstva z vidika DDV (Ivo Grlica) –
36‑37/26–28/č
Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna
DDV – 39‑40/29/erar

blagovna znamka
glej tudi industrijska lastnina
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku (Klemen
Pohar) – 9/28/sp
Meje pravice imetnika blagovne znamke v primeru nedovoljene
uporabe te znamke pri spletnem oglaševanju (Zoran Skubic) –
11/28–29/sp
Alibaba in problematika varstva znamk (Kevin Rihtar) – 15/15–16/č
Meje zaščite besedne znamke Skupnosti »Winnetou« (Zoran
Skubic) – 15/27–28/sp
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo (Eneja Drobež) – 18/26/sp
Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko Skupnosti
(Gregor Maček) – 18/6–8/č
Beseda, logotip ali oboje kot blagovna znamka? (Tatjana Božič) –
23/9–10/č
Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 31‑32/38–39/sp
Prikaz in opis znaka pri registraciji znamke (Klemen Pohar) –
45‑46/35/sp
Dokazovanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke (Klemen
Pohar) – 49‑50/46/sp

blog
glej tudi informacijska tehnologija
Kršitev osebnostnih pravic – spletni dnevnik (blog) – zahtevek za
odstranitev zapisa – 1/21–26/sp

Bolgarija
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27-28/sp
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji (Lena Šutanovac) – 34/27/sp

bolniški stalež
glej tudi poškodba pri delu
Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega časa
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 12‑13/10–12/č
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Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža (Nana
Weber) – 16‑17/23/vo
Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi
(Nana Weber) – 33/11–12/č
Vročitev odpovedi (Miha Šercer) – 39‑40/31/vo
Odpoved v času bolniške odsotnosti (Miha Šercer) – 41‑42/31/vo

boniteta
Preventiva je boljša kot kurativa (Primož Cencelj) – 39‑40/28/č
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar

borza
glej tudi vrednostni papirji in ekonomija
Borzni tobogan (Matej Tomažin) – 9/18/č
Bogate dividende privabljajo (Matej Tomažin) – 12‑13/24/č
Tveganje slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) – 43/28/č
Borzne zvezde (Matej Tomažin) – 48/26/č

Bosna in Hercegovina
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva (Dominika Švarc) –
14/26–28/sp
Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu (Dominika Švarc) –
15/24–26/sp
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27–28/sp
Prav(ičn)o: Popotovanje do Sarajeva in nazaj (Ciril Ribičič) –
43/27/č

brexit
glej tudi pravo EU
Scripturam: Od Grexita do Brexita (Janja Hojnik) – 6/17/č
Brexit in opcije za nadaljnjo liberalizacijo trgovine (Irena Peterlin) –
34/18–19/č
Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči
napovedi izstopa Velike Britanije iz EU (Jana Zbačnik) –
35/25/pril
Davčni vidik brexita (Dominik Kuzma) – 44/6–8/č

brezplačna pravna pomoč
glej tudi pravna pomoč
Posredovanje podatkov sodišču (Irena Vovk) – 29‑30/35/mo

center za socialno delo
Odškodninska odgovornost delodajalca – fizični napad stranke na
delavko CSD – 3‑4/28–30/sp
Zaradi 1,30 evra ob izredno denarno socialno pomoč – 7‑8/33/mo
Skupna odločba CSD – institucionalno varstvo (Irena Vovk) –
10/23/mo
Odobritve pravnih poslov na centru za socialno delo (Alenka
Križnik) – 25‑26/14–15/č
Otrokove največje koristi: prazna floskula ali garant spoštovanja
otrokovih pravic? (Anita Goršek) – 28/7–9/č
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Začasna odločba o odvzemu otroka (Alenka Križnik) –
29‑30/23–24/č
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja (Alenka
Križnik) – 35/21–22/č
Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu (Ivan Šelih) – 41‑42/11–12/č
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37–38/sp
Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v javnih dijaških domovih
(Anida Sarajlić) – 44/11–12/č
Domnevni dolg razlog za neizplačevanje priznane pravice iz javnih
sredstev – 48/28/mo

ceste
Ureditev prometa oziroma parkiranja – 12‑13/27/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 1. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Pravica do sodelovanja v postopku – gluhonema oseba – tolmač za
znakovni jezik – 28/22–24/sp
Pogoji za udeležbo traktorjev v prometu (Igor Vuksanović) –
28/19–20/vo

cigareti
glej tobak

brezposelnost
glej tudi zaposlovanje
Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb –
oprostitev plačila prispevkov delodajalca – 2/21/erar
Priznanje pravice do nadomestila med brezposelnostjo šele po
posredovanju Varuha – 6/20/mo
Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko
doletijo posledice – 22/23/mo
Uveljavljanje socialnih pravic pred upravnimi organi – varstvo pravic
strank – 28/20–22/sp
Preventiva je boljša kot kurativa (Primož Cencelj) – 39‑40/28/č
Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti – 41‑42/33–36/sp
Zaradi nevednosti o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
izgubila pravico do nadomestila za primer brezposelnosti –
43/33/mo
Dnina (Jože Mencinger) – 47/22/č

bring our own device
Zasebne naprave v službi (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo

C
carine
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cene
Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih (Sandi
Kodrič) – 34/22/č
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp
Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene (Damjan Možina) –
43/16–20/č

Kaj prinaša novi carinski zakonik Unije (Mina Kržišnik) – 6/19/pril
Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega
carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb
s 1. majem 2016 – 12‑13/25/erar

civilno pravo
glej tudi civilno procesno pravo in obligacijsko pravo
Pravni položaj športnikov v Sloveniji (Filip Borsellino) – 12‑13/17–19/č
Dolžniki kot negativna stvar, upniki kot reveži (Anita Lulić) –
19/30–31/por
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje (Andraž
Teršek) – 38/29–31/int
Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo (Damjan
Možina) – 43/44–45/prik

civilno procesno pravo
glej tudi pravdni postopek, pravna sredstva in vročanje
Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih (Nataša Cankar) –
9/32–33/prik
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah znotraj EU (Erazem
Bohinc) – 25‑26/30–31/por
Hitreje do kakovostne pravice (Andrej Ekart) – 35/3/uv
Predlog novele ZPP-E: vsem ni mogoče ustreči (Irena Vovk) –
38/34/por
Kaj bo prinesla novela ZPP-E (Igor Karlovšek) – 39‑40/14–17/č
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta (Patricij Maček) –
39‑40/42–43/por
Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in
socialnih sporih pod drobnogledom stroke (Grega Strban) –
39‑40/17/č
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(Eneja Drobež) – 41‑42/31/pril
Nespoštovanje sodišča (Vesna Bergant Rakočević) – 43/6–7/č

C–D

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in njenih protokolov – nov obnovitveni razlog? (Igor
Strnad) – 44/20–21/č
Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu
(Andrej Ekart) – 48/36–37/prik

condictio indebiti
glej neupravičena pridobitev, obligacijsko pravo in civilno pravo

crowdfunding
Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform (Helena
Uršič) – 5/6–8/č
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (Nejc Setnikar in Lena
Šutanovac) – 41‑42/19–21/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

Č
Češka
Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah (Jorg
Sladič) – 41‑42/44–45/prik

človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, svoboda izražanja,
Varuh človekovih pravic in zasebnost
Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo (Jakob
Ahačič, Maša Gril, Tina Košir in Simona Zupančič) – 1/13–14/č
Protiustaven napad na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 7‑8/14–15/č
Nepokretnost pripornika ne sme biti razlog za kršenje pravice do
zasebnega in družinskega življenja – 7‑8/32–33/mo
Poznavanje svojega pravega izvora – pravica ali dolžnost otroka?
(Tina Kraigher Mišič) – 10/25–26/sp
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 12‑13/13–14/odm
Scripturam: Ustavna pravica do gotovine (Janja Hojnik) –
12‑13/23/č
VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale (Kristina
Lazarevič Padar in Iztok Štefanec) – 12‑13/39–40/por
Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča EU
(Blažka Vrsajković) – 15/31/por
Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama (Ana Pakiž) –
16‑17/30–32/sp
Dostop otrok do sodstva (Irena Vovk) – 16‑17/46/por
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Prispevek
sodišča k mednarodnemu pravu človekovih pravic (Dominika
Švarc) – 19/21/pril
Brezpilotni letalniki, brezpilotni zrakoplovni sistemi (Andrej
Tomšič) – 20‑21/44–45/prik
Paradoksi: Evropski digitalni habeas corpus (Aleš Završnik) –
20‑21/25/č
Vse več nestrpnosti in sovraštva (Vlasta Nussdorfer) – 22/3/uv
Odškodninska odgovornost države (Vesna Ložak in Domen
Neffat) – 23/31–33/prik
Prav(ičn)o: Evropsko pravo ni samo pravo EU (Ciril Ribičič) –
28/17/č
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in
sodnem postopku? (Blaž Kovač) – 33/13–14/č
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita (Alenka Oven) –
33/29–30/sp
Spletni smerokaz: Pravni center za varstvo človekovih pravic (Irena
Vovk) – 34/34/prik
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji (Lena Šutanovac) – 34/27/sp
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika (Lena
Šutanovac) – 35/30–31/sp
Spletni smerokaz: Šola človekovih pravic (Irena Vovk) – 35/38/prik
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja (Maja
Korimšek) – 36‑37/20–22/č
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril
Izvršba na nepremičnini je povsem humana (Lena Šutanovac) –
36‑37/39/sp

Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač (Mitja
Stefancic) – 38/11–12/č
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
39‑40/3–4/uv
Svobodno odločanje o rojstvu otrok (Miha Istenič) – 39‑40/24/č
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39‑40/35/sp
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v sodnih
postopkih (Lina Burkelc Juras) – 41‑42/22–24/č
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU (Ines Grah) –
43/10–12/č
Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo (Damjan
Možina) – 43/44–45/prik
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo
(Andraž Teršek) – 43/12–13/č
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37–38/sp
Pitna voda: ustavna prepoved in ne pravica (Matej Avbelj) –
45‑46/3/uv
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka IV.
tekmovanja Trans-European Moot Court (Jaka Kukavica, Matija
Urankar in Saša Zagorc) – 45‑46/43/por
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in Sodiščem Evropske unije (Patricij Maček) –
45‑46/41–42/por
Reforma pravne države (Miha Jesenko) – 47/30–32/por
Čas za vrnitev k osnovam (Neža Kogovšek Šalamon) – 47/3/uv
Proti nasilju (Irena Vovk) – 47/34/por
Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? (Patricij Maček) –
48/34–35/por
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno (Andraž Teršek) – 48/8–9/č
Paradoksi: Razvoj robotskega prava (Aleš Završnik) – 48/25/č
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp
Slavnostni govor ob 25. obletnici Ustave RS (Marko Bošnjak) –
49‑50/6–7/č
Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj! (Vlasta Nussdorfer) –
49‑50/3/uv

D
darilo
glej tudi darilna pogodba
Prenos lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju ali
stanovanjski hiši in plačilo davka (Jernej Podlipnik) – 22/19/vo
Preživljanje otroka – zmožnosti preživninskega zavezanca – darilo –
35/6–7/sp

davčna olajšava
glej tudi davki
Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na
pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD –
12‑13/25/erar
Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz
delovnega razmerja iz tujine – 12‑13/32–33/mo
Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine –
28/19/erar
Ustreznost splošne dohodninske olajšave (Jernej Podlipnik) –
38/6–8/č

davčna osnova
Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem
vseobsegajočem donosu – 12‑13/25/erar
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – 15/19/erar
Obdavčitev nepremičnin – 18/18/erar
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb –
20‑21/27/erar
Davčna osnova – posplošena tržna vrednost – 20‑21/30/sp
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila – 23/19/erar
Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v
postopku prisilne poravnave – 34/23/erar
Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine
(Jernej Podlipnik) – 36‑37/31–32/vo
Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini
dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz
naslova opravljanja dejavnosti – 48/27/erar
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D
davčne blagajne
glej tudi davki
V znamenju uvedbe davčnih blagajn (Patricij Maček) – 7‑8/41–42/por

davčni postopek
Samodejna izmenjava informacij med državami članicami o davčnih
stališčih s čezmejnim učinkom in cenovnih sporazumih (Edita
Turičnik) – 3‑4/11–12/č
Davčna izvršba – 7‑8/25/erar
Davčna izvršba – 10/22/sp
Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih – fizičnih
osebah – 14/20/sp
Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ (Irena Vovk) – 18/22/mo
Storitev eVročanje – 45‑46/29/erar

davek na dediščine in darila
glej tudi davki
Obdavčitev nepremičnin – 18/18/erar
Davčna osnova – posplošena tržna vrednost – 20‑21/30/sp
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila – 23/19/erar

davek na dodano vrednost (DDV)
glej tudi davki
Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV? (Zoran
Skubic) – 1/30–31/sp
Novela Zakona o davku na dodano vrednost – samoobdavčitev
DDV pri uvozu in stopnja DDV – 2/21/erar
Foto knjiga – 5/19/erar
Spletni smerokaz: Zahtevaj račun (Irena Vovk) – 5/38/prik
Dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela upravnega
akta – (ne)seštevanje zneskov različnih davkov za namene
dovoljenosti revizije – davek na dodano vrednost (DDV) –
davek od dohodka iz kapitala – dejanski odpust dolga –
11/22–26/sp
Občin, ki organizirajo prevoze šolarjev, ni mogoče šteti za davčne
zavezanke po Direktivi o DDV (Zoran Skubic) – 20‑21/38–39/sp
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja
računov po 143. členu Pravilnika – 25‑26/19/erar
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 25‑26/19/erar
Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. juliju 2016 – 28/19/erar
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 28/19/erar
Obravnava sodelovalnega gospodarstva z vidika DDV (Ivo Grlica) –
36‑37/26–28/č
Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna
DDV – 39‑40/29/erar
Obračunavanje DDV pri slednih pravicah – 39‑40/29/erar
Obvestilo glede izvajanja drugega odstavka 45. člena ZDDV-1
v povezavi z 78. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 –
39‑40/29/erar
Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu –
43/29/erar
Davčni vidik brexita (Dominik Kuzma) – 44/6–8/č
Popravek odbitka DDV v primeru prisilne poravnave (Joži
Češnovar) – 45‑46/29/pril
Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 48/27/erar
Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike
Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV –
48/27/erar

davek na nepremičnine
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glej tudi davki
Odmera davka na promet z nepremičninami – 14/21/sp
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – pogosta vprašanja
in odgovori – 15/19/erar
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – 15/19/erar
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24–25/sp
Obdavčitev nepremičnin – 18/18/erar
Posredovanje podatkov sodišču (Irena Vovk) – 29‑30/35/mo
Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine
(Jernej Podlipnik) – 36‑37/31–32/vo

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
davek od dohodkov pravnih oseb
glej tudi davki
Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem
vseobsegajočem donosu – 12‑13/25/erar
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – pogosta vprašanja
in odgovori – 15/19/erar
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb –
20‑21/27/erar
Pravilnik o priznani obrestni meri (negativni variabilni del) –
20‑21/27/erar
Davčni vidik brexita (Dominik Kuzma) – 44/6–8/č
Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih skladov
(Gregor Zorman in Jure Mercina) – 49‑50/23–25/č

davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek od dohodkov
pravnih oseb in dohodnina
Devizni tečaji, davki in konkurenčnost (Matej Tomažin) – 5/18/č
Davčna izvršba – 7‑8/25/erar
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7‑8/37–38/sp
V znamenju uvedbe davčnih blagajn (Patricij Maček) – 7‑8/41–42/por
Minimalna osnova za prispevke v letu 2016 – 10/21/erar
Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika –
10/21/erar
Davčna izvršba – 10/22/sp
Dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela upravnega
akta – (ne)seštevanje zneskov različnih davkov za namene
dovoljenosti revizije – davek na dodano vrednost (DDV) –
davek od dohodka iz kapitala – dejanski odpust dolga –
11/22–26/sp
Druga, manj znana nikotinska zasvojenost (Sandi Kodrič) – 14/18/č
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
(Simona Toplak Bohinc) – 14/19/pril
Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina
opravljanja dela (Mojca Kunšek) – 15/13–14/č
Davčna transparentnost (Dominik Kuzma) – 16‑17/15–17/č
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24–25/sp
Prenos lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju ali
stanovanjski hiši in plačilo davka (Jernej Podlipnik) – 22/19/vo
Dohodek iz delovnega razmerja – Vprašanja in odgovori (dodana
št. 24 in 25) – 23/19/erar
Posredovanje podatkov sodišču (Irena Vovk) – 29‑30/35/mo
Postopek skupnega dogovora – Pogosta vprašanja in odgovori –
34/23/erar
Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu –
43/29/erar
Davčni vidik brexita (Dominik Kuzma) – 44/6–8/č
Storitev eVročanje – 45‑46/29/erar
Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini
dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz
naslova opravljanja dejavnosti – 48/27/erar
Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih skladov
(Gregor Zorman in Jure Mercina) – 49‑50/23–25/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

dedno pravo
glej tudi dedovanje
Evropsko potrdilo o dedovanju – nov instrument na področju
mednarodnega zasebnega (dednega) prava (Tjaša Ivanc) –
7‑8/25/pril
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju
(Klemen Pohar) – 7‑8/39/sp
Pravna negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja (Tina
Čeh) – 29‑30/26–27/č
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(Kristijan Anton Kontarščak in Urška Kupec) – 49‑50/21–22/č

dedovanje
glej tudi dedno pravo
Zasebna ustanova, trust, fiduciarni posli in njihov vpliv na
dedovanje (Luigi Varanelli) – 3‑4/39/prik

D

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Evropsko potrdilo o dedovanju – nov instrument na področju
mednarodnega zasebnega (dednega) prava (Tjaša Ivanc) –
7‑8/25/pril
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju kmalu tudi med
zakonci, zunajzakonskimi in istospolnimi partnerji? (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 11/9–11/č
Zamuda pri izdaji sklepa o dedovanju – 16‑17/29/mo
Prenos lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju ali
stanovanjski hiši in plačilo davka (Jernej Podlipnik) – 22/19/vo
Dedovanje zakonca, ko je zapustnik preživel svojega edinega
otroka (Tina Čeh) – 27/12–13/č
Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine
(Jernej Podlipnik) – 36‑37/31–32/vo
Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika (Nana
Weber) – 36‑37/32/vo
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS (Jože
Korpič) – 38/17–18/č
Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –
39‑40/31/sp
Poplačilo zapustnikovih kreditov (Nana Weber) – 41‑42/32/vo

delnice
glej tudi vrednostni papirji
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 20‑21/26/č
Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in oblikovanje
tožbenega zahtevka (Domen Neffat in Sašo Potočnik) –
39‑40/12–13/č
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 43/29–30/vo
Ukinitev registrskega računa pri KDD – davčna obravnava prenosa
ali opustitve – 48/27/erar
Borzne zvezde (Matej Tomažin) – 48/26/č
Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov (Sandi Kodrič) – 49‑50/38/č

delniška družba
glej tudi skupščina (družbe), uprava (družbe) in družbe
Sejnine članov nadzornega sveta delniške družbe (Luigi Varanelli) –
12‑13/26–27/vo
Snemanje skupščine delničarjev (Irena Vovk) – 25‑26/23/mo
Kako računamo pravočasnost objave sklica skupščine delniške
družbe? (Jelka Lugarič) – 27/18/č
Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD (Daniela
Mozetič) – 29‑30/6–7/č
Zadržanje odločitev delodajalca (Miha Šercer) – 34/23/vo
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 43/29–30/vo
Deset let od uveljavitve ZGD-1 (Patricij Maček) – 49‑50/49–50/por

delo na domu
Regres za letni dopust (2.) (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15–17/č
Počitek v primeru pripravljenosti na delo (Miha Šercer) – 48/27/vo

delo za določen čas
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Transformacija pogodbe o zaposlitvi (Miha Šercer) – 19/21–22/vo
Transformacija pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas
(Janja Cigoj) – 24/18/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno
odsotne delavke – 24/21/sp
Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas (Suzana Pisnik) –
31‑32/11–12/č
Odpravnina pri pogodbi za določen čas (Miha Šercer) –
45‑46/31/vo

delovna doba
Vštevanje v delovno dobo (Miha Šercer) – 10/21/vo
Odmera pokojnine (Miha Šercer) – 22/20/vo
Odpravnina (Nina Scortegagna Kavčnik) – 24/8–9/č
Skupna delovna doba (Miha Šercer) – 33/23/vo
Pravice staršev s krajšim delovnim časom (Miha Šercer) –
39‑40/30/vo
Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo (Miha
Šlamberger) – 44/29/vo
Kolektivna pogodba dejavnosti – Podjetniška kolektivna pogodba –
odmera letnega dopusta glede na skupno delovno dobo –
45‑46/34/sp

delovna razmerja
glej tudi delovno pravo in pogodba o zaposlitvi
Konec zasebnosti na delovnem mestu? (Tina Kraigher Mišič) –
3‑4/34–35/sp
Zaposleni v Sloveniji tudi po nedavni sodbi ESČP nimajo nič manj
pravic do zasebnosti na delovnem mestu (Mojca Prelesnik) –
3‑4/3/uv
Odškodninska odgovornost delodajalca – fizični napad stranke na
delavko CSD – 3‑4/28–30/sp
Plača na podlagi delovne uspešnosti (Miha Šercer) – 6/19/vo
Odškodninska odgovornost delodajalca – odgovornost za ravnanje
tretjega – 6/19–21/sp
Potrdilo o nekaznovanosti (Irena Vovk) – 7‑8/30–31/mo
Sporočanje podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja
delodajalcu (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Blagajniški in inventurni manki (Miha Šercer) – 7‑8/26–27/vo
Napotitev na delo v tujino – povrnitev stroškov nastanitve –
7‑8/31–33/sp
Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki (Irena Vovk) –
9/22/mo
Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu
(Irena Vovk) – 9/22–23/mo
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za
osebe v delovnem razmerju – 10/21/erar
Odgovor Ministrstva za zunanje zadeve – 10/14/odm
Pravni položaj športnikov v Sloveniji (Filip Borsellino) –
12‑13/17–19/č
Osebni podatki nekdanjega zaposlenega (Irena Vovk) –
12‑13/30–31/mo
Psihometrični testi, podlaga in hramba (Irena Vovk) – 12‑13/30/mo
Delo na domu (Nataša Skubic) – 12‑13/46/č
Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po
vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu – 12‑13/32/mo
Politična in vrednostna (ne)zadržanost delodajalca (Luka Mišič in
Nina Krajnc) – 20‑21/21–23/č
Zasebne naprave v službi (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Veljavnost nezavezujoče kolektivne pogodbe (Nana Weber) –
23/19/vo
Ekonomska analiza sprememb na področju študentskega dela
(Karin Drole) – 25‑26/8–10/č
Spletni smerokaz: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Irena
Vovk) – 25‑26/38/prik
Dodatne pravice po podjetniški kolektivni pogodbi (Miha Šercer) –
25‑26/20/vo
Hranjenje in preklic hranjenja pošte za delo (Irena Vovk) –
27/25/mo
Začasno in občasno delo dijakov in študentov (Nataša
Belopavlovič) – 27/9–10/č
Zakaj ni nadomestila ob odhodu delavca v drugo družbo, kot je to
ob prestopu športnika? (Suzana Pisnik) – 28/13/č
Obvladovanje psihosocialnega tveganja v delovnem okolju –
spoznanja iz prakse (Simona Stanter) – 29‑30/9–10/č
Dodatek za nedeljsko delo (Miha Šercer) – 29‑30/32–33/vo
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (ZDR-1) (Anja Bizjak) –
36‑37/44–45/prik
In flagranti: Karierni sistem (Hinko Jenull) – 36‑37/29/č
Mobing na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 41‑42/17–19/č
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo
Spletni smerokaz: Upravljanje tveganj prikritega prisilnega dela
(Irena Vovk) – 43/50/prik
Kršitev delavskih pravic je preveč (Nataša Trček) – 43/3/uv
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45‑46/37–38/sp
Spremembe na trgu dela (Irena Vovk) – 45‑46/46/por
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
(Urban Brulc) – 47/6–8/č
Prekarno delo in delovno razmerje (Janez Novak) – 47/17–19/č
Skozi oči prekariata (Patricij Maček) – 47/29–30/por
Dnina (Jože Mencinger) – 47/22/č
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? (Alma M. Sedlar) –
47/13–14/č
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
48/27/erar
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Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj! (Vlasta Nussdorfer) –
49‑50/3/uv
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD (Nina Scortegagna Kavčnik) –
49‑50/33–34/č
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Leon Vedenik in Jožef
Kovač) – 49‑50/18–21/č

delovna uspešnost
Plača na podlagi delovne uspešnosti (Miha Šercer) – 6/19/vo
In flagranti: Karierni sistem (Hinko Jenull) – 36‑37/29/č
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar
Letna ocena javnega uslužbenca (Suzana Pisnik) – 45‑46/25/č

delovni čas
Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega časa
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 12‑13/10–12/č
Nočni delavci (Miha Šercer) – 14/19/vo
Plačilo nadur ali kompenzacija teh ur z odsotnostjo z dela (Miha
Šercer) – 16‑17/23/vo
Letni dopust – krajši delovni čas (Miha Šercer) – 23/20/vo
Minimalno trajanje letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
29‑30/16–18/č
Dodatek za nedeljsko delo (Miha Šercer) – 29‑30/32–33/vo
Pravice staršev s krajšim delovnim časom (Miha Šercer) –
39‑40/30/vo
Skrajšanje delovnega časa (Nana Weber) – 44/30/vo
Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo (Miha
Šlamberger) – 44/29/vo
Prekarno delo in delovno razmerje (Janez Novak) – 47/17–19/č
Počitek v primeru pripravljenosti na delo (Miha Šercer) – 48/27/vo
Efektivno delo (Miha Šercer) – 49‑50/39–40/vo

delovno dovoljenje
Transformacija pogodbe o zaposlitvi (Miha Šercer) – 19/21–22/vo
Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe (Nana
Weber) – 25‑26/20/vo

delovno pravo
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glej tudi delovna razmerja, letni dopust, mobing, pogodba o
zaposlitvi in sindikat
Zaposleni v Sloveniji tudi po nedavni sodbi ESČP nimajo nič manj
pravic do zasebnosti na delovnem mestu (Mojca Prelesnik) –
3‑4/3/uv
Primer iz prakse: odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu
(Sara Kuhar-Dobnikar) – 5/12–13/č
Sorazmerni del letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
6/6–8/č
Vštevanje v delovno dobo (Miha Šercer) – 10/21/vo
Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu (Miha Šercer) –
10/32–33/prik
Odprta vprašanja »socialne klavzule« v ZJN-3 (Luka Pust in Uroš
Hočevar) – 11/6–8/č
Minimalna plača (Miha Šercer) – 11/21/vo
Dostojno delo (Irena Vovk) – 14/34/por
Delovne naloge (Miha Šercer) – 27/22–23/vo
Prepoved konkurenčne dejavnosti – razlika med konkurenčno
prepovedjo in konkurenčno klavzulo (Biljana Čamber Ristić) –
31‑32/7–8/č
Pobot pri plači (Miha Šercer) – 35/26/vo
Spremljanje intenzitete nasmeha klicnih agentov (Irena Vovk) –
36‑37/33/mo
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (ZDR-1) (Anja Bizjak) –
36‑37/44–45/prik
Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in
socialnih sporih pod drobnogledom stroke (Grega Strban) –
39‑40/17/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (Nina Scortegagna Kavčnik,
Patricij Maček in Anita Lulić) – 41‑42/25–28/por
Mobing na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 41‑42/17–19/č
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(Valentina Franca in Renata Vadnjal) – 43/29/pril
Skrajšanje delovnega časa (Nana Weber) – 44/30/vo
Letna ocena javnega uslužbenca (Suzana Pisnik) – 45‑46/25/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Osnove delovnega in socialnega prava (Darja Senčur Peček) –
47/32–33/prik
Počitek v primeru pripravljenosti na delo (Miha Šercer) – 48/27/vo
Efektivno delo (Miha Šercer) – 49‑50/39–40/vo
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD (Nina Scortegagna Kavčnik) –
49‑50/33–34/č
Dnevnice (Miha Šercer) – 49‑50/39/vo
Inšpekcijski nadzor šele tri leta po prijavi – 49‑50/42/mo

delovno sodišče
Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in
socialnih sporih pod drobnogledom stroke (Grega Strban) –
39‑40/17/č
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(Valentina Franca in Renata Vadnjal) – 43/29/pril
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja – 48/27/erar

demografija
Spletni smerokaz: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Irena
Vovk) – 20‑21/50/prik
Spletni smerokaz: Spletni center znanja za migracije in demografijo
(Irena Vovk) – 27/38/prik

demokracija
glej tudi pravna država
Populizem in ustavna demokracija (Matej Avbelj) – 10/3/uv
Beneška komisija in zvezdnato nebo: evropska diplomacija
ustavnosti (Andraž Zidar) – 45‑46/20–21/č
Čas za vrnitev k osnovam (Neža Kogovšek Šalamon) – 47/3/uv
Ut sese splendore animi et vitae suae sicut speculum praebeat
civibus (Janez Kranjc) – 49‑50/54/č

Demokratična republika Kongo
Poveljniška odgovornost za posilstva (Sabina Zgaga) – 14/28–29/sp

denacionalizacija
glej tudi privatizacija
Pogoji za izbrisno tožbo – vsebina odločbe o izrednem pravnem
sredstvu – 16‑17/25–27/sp
Pravna praznina v pravni praksi ali (4 x P) (Milan Vajda) –
29‑30/25–26/č
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? (Alma M. Sedlar) –
47/13–14/č

denar
Odvetnik ne sme zadržati denarja stranke – 3‑4/29/mo
Izvršitev denarne kazni, zagrožene v tuji sodni odločbi o pravici do
stikov (Judita Dolžan) – 6/28/sp
Zaradi 1,30 evra ob izredno denarno socialno pomoč – 7‑8/33/mo
Scripturam: Ustavna pravica do gotovine (Janja Hojnik) –
12‑13/23/č
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp

detaširani (napoteni) delavci
Spletni smerokaz: Napoteni delavci (Irena Vovk) – 19/38/prik
Scripturam: Običajna evropska plača (Janja Hojnik) – 39‑40/27/č
Odpravnina pri pogodbi za določen čas (Miha Šercer) –
45‑46/31/vo
Efektivno delo (Miha Šercer) – 49‑50/39–40/vo

detektivska dejavnost
Detektivski nadzor nepravilnosti v javnem zavodu (Irena Vovk) –
2/25/mo
Predpravdno razkritje dokazov (Ivanka Demšar Potočnik) –
45‑46/6–8/č

Deželno sodišče v Berlinu
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju
(Klemen Pohar) – 7-8/39/sp

Deželno sodišče v Hamburgu
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic (Eneja Drobež) –
47/25-26/sp

diplomacija
Protiustaven napad na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 7‑8/14–15/č

D

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Napotitev na delo v tujino – povrnitev stroškov nastanitve –
7‑8/31–33/sp
Odgovor Ministrstva za zunanje zadeve – 10/14/odm
Mehka moč in voditeljstvo (Igor Vuksanović) – 12‑13/44–45/prik
Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 12‑13/13–14/odm
Diplomatsko pravo: izbrane konvencije (Natali Gak) – 12‑13/43/prik
Med dvema ognjema: pravna vprašanja in Elginova zbirka (Izidor
Janžekovič) – 25‑26/10–12/č
Dosje: notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Ivan Kristan) –
25‑26/19/pril

direktor
glej tudi poslovodenje in management
Odpoklic direktorja d. o. o. (Miha Šercer) – 15/20/vo
Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev (Miha Jesenko) –
22/29–30/por
Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe (Nana
Weber) – 25‑26/20/vo
Pogodbe o zaposlitvi in plače (Irena Vovk) – 28/24/mo

disciplinski postopek
Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge (Marjan
Kos) – 5/23–24/sp
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu (Tina Kraigher
Mišič) – 23/25–26/sp
Pobot pri plači (Miha Šercer) – 35/26/vo
Dolgotrajni postopek in kaznovanje odvetnika – 38/23/mo
Z obrobja postave: Dostojnost, spodobnost ... (Tomaž Pavčnik) –
45‑46/27/č

diskrecija
glej tudi prosta presoja
Prosti preudarek (Nataša Skubic) – 18/34/č
Znižanje denarne socialne pomoči – prosti preudarek –
49‑50/43–45/sp

diskriminacija
glej tudi človekove pravice
Nov državni organ (Irena Vovk) – 9/34/por
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 12‑13/38–39/sp
Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje (Lena Šutanovac) –
18/25–26/sp
Diskriminatorna določba statuta društva – 18/23/mo
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24–25/sp
Scripturam: Na kavo v Rovinj (Janja Hojnik) – 19/19/č
Vse več nestrpnosti in sovraštva (Vlasta Nussdorfer) – 22/3/uv
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada
načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na
podlagi starosti? (Zoran Skubic) – 22/27–28/sp
(Ne)priznanje plemiškega naziva po pravu Unije in po slovenskem
pravu (Zoran Skubic) – 25‑26/26–27/sp
Družinski člani so tudi istospolni partnerji – 27/24/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove – diskriminacija –
trpinčenje na delovnem mestu – 33/26–29/sp
Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj pri
upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti (Alenka
Antloga) – 35/28–29/sp
Simpozij za pravno in socialno filozofijo (Patricij Maček) –
41‑42/42–43/por
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45‑46/37–38/sp
Čas za vrnitev k osnovam (Neža Kogovšek Šalamon) – 47/3/uv
Proti nasilju (Irena Vovk) – 47/34/por
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno (Andraž Teršek) – 48/8–9/č

dividende
glej tudi delnice in vrednostni papirji
Bogate dividende privabljajo (Matej Tomažin) – 12‑13/24/č
Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev (Miha Jesenko) –
22/29–30/por

Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in oblikovanje
tožbenega zahtevka (Domen Neffat in Sašo Potočnik) –
39‑40/12–13/č

Dnevi slovenskih pravnikov 2016
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
39‑40/3–4/uv
Priznanja in nagrade za leto 2016 – 39‑40/6–9/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (Nina Scortegagna Kavčnik,
Patricij Maček in Anita Lulić) – 41‑42/25–28/por
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
41‑42/6/č
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (Patricij Maček in Vesna Kranjc) –
43/22–25/por
Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (Irena Vovk in Franci Gerbec) –
44/22–25/por

dnevnice
Letalski prevoznik je zaradi zamude odgovoren tudi za povrnitev
zneska (pre)več izplačanih dnevnic (Zoran Skubic) – 9/29–30/sp
Dnevnice (Miha Šercer) – 49‑50/39/vo

dobiček
Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala – Pogosta
vprašanja in odgovori (dodatni vprašanji št. 7 in 8) –
31‑32/31/erar
Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in oblikovanje
tožbenega zahtevka (Domen Neffat in Sašo Potočnik) –
39‑40/12–13/č
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS (Igor Vuksanović) –
41‑42/7–8/č
Deset let od uveljavitve ZGD-1 (Patricij Maček) – 49‑50/49–50/por

dobrodelnost
glej humanitarnost

dodatki
glej tudi nadomestila
Obveznost izvoza dodatkov za invalidnost v okviru koordinacije
sistemov socialne varnosti (Alenka Antloga) – 3‑4/33/sp
Prelisičenje zakona zaradi dodatka za stalno pripravljenost (Marko
Pavliha) – 3‑4/6–7/č
Vštevanje v delovno dobo (Miha Šercer) – 10/21/vo
Minimalna plača (Miha Šercer) – 11/21/vo
Dodatek za nedeljsko delo (Miha Šercer) – 29‑30/32–33/vo
Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo (Miha
Šlamberger) – 44/29/vo
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? (Alma M. Sedlar) –
47/13–14/č
Domnevni dolg razlog za neizplačevanje priznane pravice iz javnih
sredstev – 48/28/mo

dodeljevanje sredstev
Predlog novega Zakona o javnih financah – zamujena priložnost
za sistemsko ureditev dodeljevanja javnih sredstev? (Mitja
Blaganje) – 15/6–8/č

dohodek
Posredno ugotovljeni dohodek in pravica do denarne socialne
pomoči – 3‑4/28/mo
Obravnava sodelovalnega gospodarstva z vidika DDV (Ivo Grlica) –
36‑37/26–28/č
Ustreznost splošne dohodninske olajšave (Jernej Podlipnik) –
38/6–8/č
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
45‑46/29/erar
Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini
dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz
naslova opravljanja dejavnosti – 48/27/erar

dohodnina
glej tudi davki
Davčni zavezanci, prejemniki dohodka iz delovnega razmerja
ali pokojnine iz tujine – ne pozabite na vložitev napovedi za
odmero akontacije dohodnine – 7‑8/25/erar
Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini – 10/21/erar
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Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na
pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD –
12‑13/25/erar
Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz
delovnega razmerja iz tujine – 12‑13/32–33/mo
Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina
opravljanja dela (Mojca Kunšek) – 15/13–14/č
Obdavčenje izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja s strani Modre zavarovalnice, d.d. (Katja Triller
Vrtovec) – 18/8–10/č
Šolski sklad, davčno potrjevanje računov in pridobitev statusa
društva v javnem interesu – 20‑21/28–29/vo
Prenos lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju ali
stanovanjski hiši in plačilo davka (Jernej Podlipnik) – 22/19/vo
Obdavčitve dohodkov iz tujine – 23/19/erar
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori –
28/19/erar
Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine –
28/19/erar
Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala – Pogosta
vprašanja in odgovori (dodatni vprašanji št. 7 in 8) –
31‑32/31/erar
Ustreznost splošne dohodninske olajšave (Jernej Podlipnik) –
38/6–8/č
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
45‑46/29/erar
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja – v
teoriji in praksi (Sandra Frece) – 47/15–16/č
Ukinitev registrskega računa pri KDD – davčna obravnava prenosa
ali opustitve – 48/27/erar
Spletni smerokaz: Dobrodelen.si (Irena Vovk) – 48/42/prik

dokapitalizacija
Res pričakovan razplet? (Janja Zaplotnik) – 6/10–11/č

dokazi
glej tudi dokazno pravo
Ravnanje sodišč v primeru obravnave dokazov, ki vsebujejo tajne
podatke, še (vedno) ni zakonsko primerno urejeno – 1/24/mo
Uporaba videokonference pri pridobivanju dokazov v tujini (Judita
Dolžan) – 6/30/por
Pravica do obrambe v kazenskem postopku – pravica do
neposrednega zaslišanja izvedenca – 12‑13/32–35/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti (Janja
Cigoj) – 15/19–20/vo
Stroški predpravdnega izvedenskega mnenja (Vanja Maček) –
29‑30/8–9/č
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(Eneja Drobež) – 41‑42/31/pril
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih – od
učinkovitosti k ustavnosti (Polonca Kovač) – 44/8–10/č
Predpravdno razkritje dokazov (Ivanka Demšar Potočnik) –
45‑46/6–8/č
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic (Eneja Drobež) –
47/25–26/sp

dokazno pravo
glej tudi dokazi
Možgani na zatožni klopi (Aleš Završnik) – 2/32–33/prik
Sodna presoja sklenjenega sporazuma o priznanju krivde (Lea
Devjak) – 14/12–13/č
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
(Martina Greif) – 14/24/sp
Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča (Andreja
Sedej-Grčar) – 27/21/pril
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27–28/sp
Predpravdno razkritje dokazov (Ivanka Demšar Potočnik) –
45‑46/6–8/č
Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu
(Andrej Ekart) – 48/36–37/prik

doktorati
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Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev (Boštjan Koritnik in
Rajko Pirnat) – 18/31/prik

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine
prava (Dominika Švarc) – 22/31–32/prik

dokumentacija
Do dokumentacije iz tožilskega spisa šele po intervenciji Varuha –
2/23/mo
Z izgubljeno zdravstveno kartoteko izgubljena priložnost za
zaposlitev – 2/23/mo
Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na
podlagi anonimne telefonske prijave (Janko Arah) – 9/12–14/č
Kršitev z znaki kaznivega dejanja (Miha Šercer) – 12‑13/26/vo
Odpoklic direktorja d. o. o. (Miha Šercer) – 15/20/vo
Davčna transparentnost (Dominik Kuzma) – 16‑17/15–17/č
Ravnanje z dokumentacijo v mapah učencev, ki potrebujejo pomoč
in svetovanje (Irena Vovk) – 24/22–23/mo
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov,
ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji (Klemen Pohar) –
27/27/sp
Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega
naročila (Milena Basta Trtnik) – 28/19/pril
Predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje kandidatov
ali ponudnikov (Vida Kostanjevec) – 28/19/pril
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č
Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega
tožilstva (Boštjan Zrnec Orlič) – 35/12–14/č
Opozorilo pred odpovedjo (Miha Šercer) – 38/21/vo
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 (Milena Basta
Trtnik) – 39‑40/29/pril
Priloga (I) (Nataša Skubic) – 43/46/č
Vpogled v lastne osebne podatke (Irena Vovk) – 44/30/mo
Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih – 45‑46/33/mo
Predpravdno razkritje dokazov (Ivanka Demšar Potočnik) –
45‑46/6–8/č
Priloga (II) (Nataša Skubic) – 45‑46/46/č

dolg
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika (Anita Napotnik) – 12‑13/25/vo
Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih – fizičnih
osebah – 14/20/sp
Pravna negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja (Tina
Čeh) – 29‑30/26–27/č
Neposredna plačila podizvajalcem – koneksnost terjatev (Mitja
Šuligoj) – 31‑32/9–11/č
Bančna tajnost v postopku prodaje slabih terjatev (Tatjana Božič) –
33/6–7/č
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Jože Mencinger) – 35/24/č
Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika (Nana
Weber) – 36‑37/32/vo
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema (Mitja Stefancic) – 48/12–13/č
Domnevni dolg razlog za neizplačevanje priznane pravice iz javnih
sredstev – 48/28/mo
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(Kristijan Anton Kontarščak in Urška Kupec) – 49‑50/21–22/č

domneva nedolžnosti
Bistvo kazenskega procesnega prava (Milan Vajda) – 34/11–12/č

doping
glej tudi šport
Čist šport je realnost in ne utopija! (Janko Dvoršak) – 12‑13/3/uv
Šport je ogledalo družbe (Anita Lulić) – 16‑17/39–40/por
Doping: olimpijske steze brez ruskih šampionov (Vesna Bergant
Rakočević) – 31‑32/26–27/č

dopust
Očetovski dopust (Irena Vovk) – 2/34/por
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno
odsotne delavke – 24/21/sp

D
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Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi
(Nana Weber) – 33/11–12/č
Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36‑37/16–18/č
Zaradi nevednosti o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
izgubila pravico do nadomestila za primer brezposelnosti –
43/33/mo
Neplačana odsotnost z dela (Miha Šercer) – 43/30/vo

društva
glej tudi društva pravnikov
Pravni sistem na preizkušnji (Janko Arah) – 2/3/uv
Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na
podlagi anonimne telefonske prijave (Janko Arah) – 9/12–14/č
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij neustavna?
(Urška Gliha in Nataša Miljević) – 11/14–16/č
Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o
prenehanju društev? (Jelka Lugarič) – 12‑13/8–9/č
Šport je ogledalo družbe (Anita Lulić) – 16‑17/39–40/por
Diskriminatorna določba statuta društva – 18/23/mo
Napačen obrazec in pisna pojasnila v postopku sprejema v
slovensko državljanstvo – 19/23/mo
Šolski sklad, davčno potrjevanje računov in pridobitev statusa
društva v javnem interesu – 20‑21/28–29/vo
Pravniki, glejte široko (Karla Oblak) – 20‑21/43/por
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja
računov po 143. členu Pravilnika – 25‑26/19/erar
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 25‑26/19/erar
Zakaj ni nadomestila ob odhodu delavca v drugo družbo, kot je to
ob prestopu športnika? (Suzana Pisnik) – 28/13/č

društva pravnikov
glej tudi društva
Novo (skoraj staro) vodstvo (Boštjan Koritnik) – 24/30–31/por
Priznanja in nagrade za leto 2016 – 39‑40/6–9/por
Slovenija in trdnost Evrope (Patricij Maček) – 45‑46/42/por

družba z omejeno odgovornostjo
glej tudi družbe
Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem
povečanju osnovnega kapitala d. o. o. (Saša Prelič) –
12‑13/6–8/č
Odpoklic direktorja d. o. o. (Miha Šercer) – 15/20/vo
Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe (Nana
Weber) – 25‑26/20/vo

družbe
Spremembe na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju pod
drobnogledom stroke (Primož Rataj) – 5/30/por
Minimalna osnova za prispevke v letu 2016 – 10/21/erar
Osebni podatki nekdanjega zaposlenega (Irena Vovk) –
12‑13/30–31/mo
Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev (Miha Jesenko) –
22/29–30/por
Družbena pogodba – 25‑26/21–24/sp
Zakaj ni nadomestila ob odhodu delavca v drugo družbo, kot je to
ob prestopu športnika? (Suzana Pisnik) – 28/13/č
Slovenska družba se je preselila v Italijo (Jerneja Prostor) –
36‑37/22–23/č

družbeno omrežje
glej tudi informacijska tehnologija
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju
(Klemen Pohar) – 7‑8/39/sp

družina
Nasilje v družini (Irena Vovk) – 5/34/por
Še bolj brez milosti do nasilja? (Vesna Bergant Rakočević) – 7‑8/3/uv
Nepokretnost pripornika ne sme biti razlog za kršenje pravice do
zasebnega in družinskega življenja – 7‑8/32–33/mo
Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti
tudi starši – 9/25/mo
Problematika družinskih grobov – 11/25/mo
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 12‑13/38–39/sp

Pasivnost države glede nasilja v družini (Lena Šutanovac) –
20‑21/36–37/sp
Težak položaj migrantov v negotovih časih migracijske politike EU
(Katarina Vatovec) – 23/24–25/sp
Družinski člani so tudi istospolni partnerji – 27/24/sp
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji? (Nataša
Cankar) – 31‑32/15–17/č
Ustavimo nasilje! (Irena Vovk) – 33/34/por
Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami (Irena
Vovk) – 38/32/prik
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37–38/sp

družinsko pravo
Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR? (Janez
Pogorelec) – 5/8–11/č
Registracija istospolne partnerske skupnosti – kršeno načelo
enakosti – 9/21/sp
Pravne posledice nezvestobe v zakonski zvezi (Luka Vlačić) –
10/11–13/č
Sprememba skrbništva zaradi odhoda v tujino (Barbara Mazovec
Kšela) – 10/21/vo
Posvojitev (Nataša Skubic) – 23/34/č
Predlog DZak (Irena Vovk) – 23/34/por
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah znotraj EU (Erazem
Bohinc) – 25‑26/30–31/por
Otrokove največje koristi: prazna floskula ali garant spoštovanja
otrokovih pravic? (Anita Goršek) – 28/7–9/č
Začasna odločba o odvzemu otroka (Alenka Križnik) –
29‑30/23–24/č
Preživljanje otroka – zmožnosti preživninskega zavezanca – darilo –
35/6–7/sp
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja (Alenka
Križnik) – 35/21–22/č
Svobodno odločanje o rojstvu otrok (Miha Istenič) – 39‑40/24/č
Preživnina in preživljanje (Nataša Skubic) – 39‑40/46/č
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji (Petra
Forjanič) – 49‑50/29–31/č

država
Odgovornost države – aktivna volilna pravica – 7‑8/27–29/sp
Država kot najemnik poslovnih prostorov – odpoved najemne
pogodbe za nedoločen čas – 10/22–25/sp
Odškodninska odgovornost države (Vesna Ložak in Domen
Neffat) – 23/31–33/prik
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije (Zoran
Skubic) – 36‑37/40–41/sp
Ut sese splendore animi et vitae suae sicut speculum praebeat
civibus (Janez Kranjc) – 49‑50/54/č

državljanstvo
Napačen obrazec in pisna pojasnila v postopku sprejema v
slovensko državljanstvo – 19/23/mo
10 let subjektivitete zamejcev in izseljencev (Dejan Valentinčič) –
49‑50/26–28/č

Državna revizijska komisija
Učinkovito pravno varstvo (Borut Smrdel) – 23/3/uv

državne pomoči
Državna pomoč Elanu tudi uradno nedovoljena! (Zoran Skubic) –
5/25–26/sp
Res pričakovan razplet? (Janja Zaplotnik) – 6/10–11/č
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp

državni tožilci
Predlogi državnega tožilstva za boljše inkriminacije (Hinko Jenull) –
2/21/pril
Imenovanje vodje državnega tožilstva – procesni vidiki (Hinko
Jenull) – 33/8–11/č

Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci in parlament
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Glas vpijočega v puščavi (Saša Zagorc) – 19/3/uv
Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča (Dragica Wedam
Lukić) – 25‑26/3/uv
Letno poročilo Varuha za leto 2015 (Irena Vovk) – 29‑30/44–45/por
Prav(ičn)o: Čakajoč na opravičilo (Ciril Ribičič) – 35/23/č
Spletni smerokaz: Parlameter (Gregor Zagozda) – 49‑50/58/prik

duševni bolnik
glej tudi psihiatrično zdravljenje
Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje
nevarnega storilca zaradi duševne bolezni (Matej Cerar) –
7‑8/35–36/sp
Z nepravočasnim ukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt
bolnega (Ivan Šelih) – 7‑8/16–17/č
Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici – 14/23/mo
Težave pri sprejemu oseb s težavami v duševnem zdravju v
varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov (Ivan Šelih) –
16‑17/10–11/č
Ali odločba US ne zavezuje? (Irena Vovk) – 27/34/mo
Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu (Ivan Šelih) – 41‑42/11–12/č

dvojno obdavčenje
glej tudi davki in davčni postopek
Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v
davčnih zadevah (Ivo Grlica in Sabina Pirnat) – 15/9–12/č
Povezana podjetja – Pogosta vprašanja in odgovori – 34/23/erar
Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih skladov
(Gregor Zorman in Jure Mercina) – 49‑50/23–25/č

E
ekonomija
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glej tudi gospodarstvo
Kje je darilo za male vlagatelje? (Matej Tomažin) – 1/20/č
Laž, velika laž ... (Sandi Kodrič) – 2/20/č
Proslava, stalna pripravljenost in še kaj (Jože Mencinger) – 3‑4/24/č
Devizni tečaji, davki in konkurenčnost (Matej Tomažin) – 5/18/č
Večja dostopnost storitev je razdiralna? (Sandi Kodrič) – 6/18/č
Nesimetrična federacija? (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Borzni tobogan (Matej Tomažin) – 9/18/č
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (Franjo Mlinarič, Nadja
Zorko in Jure Rogač) – 9/19/pril
Ali kibernetski prostor spreminja mednarodnopravne vidike
ekonomskega vohunstva med državami? (Maruša Veber) –
10/16–18/č
Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem (Sandi
Kodrič) – 10/20/č
Graničarji (Jože Mencinger) – 11/20/č
Bogate dividende privabljajo (Matej Tomažin) – 12‑13/24/č
Druga, manj znana nikotinska zasvojenost (Sandi Kodrič) – 14/18/č
Preprosta ekonomika članstva v Natu (Jože Mencinger) – 15/18/č
Negativna selekcija (Matej Tomažin) – 16‑17/22/č
Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna (Sandi Kodrič) –
18/18/č
2013 (Jože Mencinger) – 19/20/č
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 20‑21/26/č
Kako nastane delovno mesto (Sandi Kodrič) – 22/18/č
Kaj priporoča Komisija (Jože Mencinger) – 23/18/č
Sprememba strategije upravljanja državnega premoženja (Matej
Tomažin) – 24/16/č
Mali bogovi soglasij in dovoljenj (Sandi Kodrič) – 25‑26/18/č
O pravu in pravičnosti (Jože Mencinger) – 27/20/č
Zakaj manjka ambicioznih potez? (Matej Tomažin) – 28/18/č
Preobilje signalov in informacijska slepota (Sandi Kodrič) –
29‑30/30/č
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih (Sandi
Kodrič) – 34/22/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Jože Mencinger) – 35/24/č
Zadnje četrtletje (Matej Tomažin) – 36‑37/30/č
Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv (Sandi
Kodrič) – 38/20/č

Zakaj je za pravnika poznavanje ekonomije pomembno? (Franjo
Štiblar) – 39‑40/18–20/č
Preventiva je boljša kot kurativa (Primož Cencelj) – 39‑40/28/č
Katero ekonomsko znanost naj bi pravniki upoštevali? (Franjo
Štiblar) – 41‑42/9–10/č
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) – 41‑42/30/č
Tveganje slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) – 43/28/č
Volitve in pavperizirano novinarstvo (Sandi Kodrič) – 44/28/č
Neravnovesja in »Trumpeconomics« (Primož Cencelj) – 45‑46/28/č
Slovenija in trdnost Evrope (Patricij Maček) – 45‑46/42/por
Dnina (Jože Mencinger) – 47/22/č
Borzne zvezde (Matej Tomažin) – 48/26/č
Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov (Sandi Kodrič) – 49‑50/38/č

ekonomija delitve
glej tudi sodelovalna ekonomija
Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform (Helena
Uršič) – 5/6–8/č
Pravo in evropska industrijska renesansa (Janja Hojnik) – 18/3/uv
Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva (Ivo Grlica in
Primož Mikolič) – 27/6–8/č
Obravnava sodelovalnega gospodarstva z vidika DDV (Ivo Grlica) –
36‑37/26–28/č

električna energija
Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot posel
rednega upravljanja (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
49‑50/17–18/č

elektronska pošta
Elektronski naslov – psevdonim kot osebni podatek (Irena Vovk) –
5/21/mo
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti (Irena Vovk) –
45‑46/32/mo
Neposredno trženje na osebne elektronske naslove zaposlenih
(Irena Vovk) – 49‑50/44/mo

elektronsko poslovanje
glej tudi informacijska tehnologija in internet
Elektronsko javno naročanje – podarjena priložnost za korenite
spremembe (Petra Ferk) – 1/21/pril
Predložitev osebne izkaznice ob plačevanju z moneto (Irena Vovk) –
1/22/mo
Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV? (Zoran
Skubic) – 1/30–31/sp
Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (Ana Srovin
Coralli, Jan Marčič Maruško, Aljoša Petek in Vasilka Sancin) –
2/15–16/č
Spletni smerokaz: Vpogled v pravice iz javnih sredstev (Irena
Vovk) – 2/38/prik
Alibaba in problematika varstva znamk (Kevin Rihtar) – 15/15–16/č
Elektronsko vročanje v pravdnem postopku v luči najnovejše
odločitve Višjega sodišča v Ljubljani (Laura Šiftar) – 19/10–13/č
Do digitalno preoblikovane Slovenije – premišljeno in aktivno (Boris
Koprivnikar) – 33/3–4/uv
Razvitost e-uprave (Irena Vovk) – 39‑40/46/por
Storitev eVročanje – 45‑46/29/erar

embalaža
Kajenje po evropsko (Neža Kompare) – 24/24–25/sp
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic (Eneja Drobež) –
47/25–26/sp

emisije
Spletni smerokaz: The Green Driving Tool (Irena Vovk) – 33/38/prik

energetika
Energijske nalepke prestale prvi sodni preizkus v Luksemburgu
(Zoran Skubic) – 3‑4/32/sp
Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih (Sandi
Kodrič) – 34/22/č

enotni evropski dokument
Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega
naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v
ZJN-3 (Vida Kostanjevec) – 15/19/pril
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Estonija
Dostop zapornika do internetnih strani s pravno vsebino (Ana
Pakiž) – 11/27-28/sp
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp

etažna lastnina
glej tudi stanovanja in nepremičnine
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika (Anita Napotnik) – 12‑13/25/vo
Dejanska etažna lastnina – navidezna solastnina – aktivna in
pasivna legitimacija – 14/21–23/sp
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja (Anita
Napotnik) – 18/19–20/vo
Odpis terjatev v rezervni sklad (Anita Napotnik) – 19/21/vo
Skupna pripadajoča zemljišča k stavbam (Marijana Vugrin) –
20‑21/27/pril
Aktivna procesna legitimacija upravnika – vplačila v rezervni
sklad – 23/20–23/sp
Investicije in poraba sredstev rezervnega sklada (Anita Napotnik) –
25‑26/19/vo
Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije (Anita Napotnik) –
27/22/vo
Navidezna solastnina (Nejc Zemljak) – 33/15–16/č
Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito
ravnanje stanovanjske inšpekcije – 34/23/mo
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta (Patricij Maček) – 39‑40/42–43/por
Snemanje sej zbora lastnikov večstanovanjske stavbe (Irena
Vovk) – 47/24/mo

etika in morala
Izrastki, pege, brazde (Matjaž Ambrož) – 3‑4/38/zap
Z obrobja postave: Nevarni droni t. i. etike (Tomaž Pavčnik) – 5/17/č
Tunc autem felicem esse te iudica cum poteris in publico vivere
(Janez Kranjc) – 11/34/č
Et post malam segetem serendum (Janez Kranjc) – 14/34/č
Politična in vrednostna (ne)zadržanost delodajalca (Luka Mišič in
Nina Krajnc) – 20‑21/21–23/č
Sapiens autem nihil facit, quod non debet, nihil praetermittit, quod
debet (Janez Kranjc) – 24/34/č
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha
(Andraž Teršek) – 24/3/uv
Male agit, qui famae, non conscientiae gratus est (Janez Kranjc) –
29‑30/46/č
Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme (Albin
Igličar) – 35/8–9/č
Prosperum ac felix scelus virtus vocatur (Janez Kranjc) – 35/34/č
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje (Andraž
Teršek) – 38/29–31/int
Modus autem est optimus decus ipsum tenere nec progredi longius
(Janez Kranjc) – 41‑42/46/č
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo
(Andraž Teršek) – 43/12–13/č
Aliud esse Latine, aliud grammatice loqui (Janez Kranjc) – 44/38/č
Z obrobja postave: Dostojnost, spodobnost ... (Tomaž Pavčnik) –
45‑46/27/č
Reforma pravne države (Miha Jesenko) – 47/30–32/por
Hoc ante omnia fac: disce gaudere (Janez Kranjc) – 47/34/č
Ut sese splendore animi et vitae suae sicut speculum praebeat
civibus (Janez Kranjc) – 49‑50/54/č
Legalizirajmo prostitucijo (Patricij Maček) – 49‑50/50–51/por

evidence
Psihometrični testi, podlaga in hramba (Irena Vovk) – 12‑13/30/mo
Osebni podatki na zahtevku za podatke iz evidence kazenskih točk
(Irena Vovk) – 31‑32/34/mo
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Prijava zbirk podatkov (Irena Vovk) – 39‑40/32/mo
Izvršilna zadeva gradbene inšpekcije na 1000. mestu za izvršitev –
39‑40/34/mo
Vpis v centralni register oporok (Irena Vovk) – 41‑42/46/por
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

Evropska centralna banka
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č

Evropska komisija
Spletni smerokaz: EU v letu 2015 (Irena Vovk) – 11/38/prik
Pregled stanja (Irena Vovk) – 15/34/por
Kaj priporoča Komisija (Jože Mencinger) – 23/18/č
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp

Evropska unija
glej tudi Komisija Evropskih skupnosti, Lizbonska pogodba, Pravo
EU in Schengen
Osebni podatki v EU (Irena Vovk) – 1/34/por
Nesimetrična federacija? (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Spletni smerokaz: Evropski portal naložbenih projektov (Irena
Vovk) – 12‑13/50/prik
Prav(ičn)o: 75 let pozneje (Ciril Ribičič) – 22/17/č
Spletni smerokaz: Integrity Watch (Irena Vovk) – 23/38/prik
Slovenija in trdnost Evrope (Patricij Maček) – 45‑46/42/por
Scripturam: Notranji trg – la carte – imperializem po evropsko
(Janja Hojnik) – 47/21/č
Federalna Evropska unija (Tadej Miklavčič) – 47/20/č
Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 48/27/erar

Evropsko sodišče za človekove pravice
glej tudi človekove pravice
Samomor med policijskim pridržanjem (Lena Šutanovac) – 1/31/sp
Nova ruska zakonodaja v luči trenda neizvrševanja sodb ESČP
(Simona Drenik) – 2/17/č
Prav(ičn)o: Vrstnici (Ciril Ribičič) – 2/19/č
Pregled bančnih računov odvetnika kot poseg v pravico do
zasebnosti (Ana Pakiž) – 2/28/sp
Državi ni treba priznati zakonske zveze s 14-letnim otrokom (Nika
Skvarča) – 2/29–30/sp
Pravni položaj fetusa in sodna praksa ESČP (Luka Vlačić) –
3‑4/19–20/č
Ugled univerze nad svobodo izražanja? (Ines Gorjup in Maksimilijan
Gale) – 3‑4/35/sp
Konec zasebnosti na delovnem mestu? (Tina Kraigher Mišič) –
3‑4/34–35/sp
Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge (Marjan
Kos) – 5/23–24/sp
Nenehne premestitve zapornika niso rešitev (Lena Šutanovac) –
5/24–25/sp
Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče (Nika
Skvarča) – 6/24–25/sp
Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij (Aleš Završnik) – 6/25–26/sp
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7‑8/37–38/sp
Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje
nevarnega storilca zaradi duševne bolezni (Matej Cerar) –
7‑8/35–36/sp
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata (Igor
Vuksanović) – 7‑8/36–37/sp
Prav(ičn)o: 1.866.104.634 (Ciril Ribičič) – 9/17/č
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah (Lena Šutanovac) – 9/27/sp
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp
Poznavanje svojega pravega izvora – pravica ali dolžnost otroka?
(Tina Kraigher Mišič) – 10/25–26/sp
Omejitev svobode izražanja zaradi varovanja ugleda pokojne
političarke (Alenka Antloga) – 10/26–27/sp
Dostop zapornika do internetnih strani s pravno vsebino (Ana
Pakiž) – 11/27–28/sp
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 12‑13/38–39/sp
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
(Martina Greif) – 14/24/sp
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp
Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama (Ana Pakiž) –
16‑17/30–32/sp
Meje načela vzajemnega zaupanja pri izvršitvi evropskega naloga
za prijetje (Katarina Vatovec) – 16‑17/34–35/sp
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Tajni nadzor le s sodno odredbo (Rosana Lemut-Strle) –
16‑17/32–34/sp
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24–25/sp
Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje (Lena Šutanovac) –
18/25–26/sp
Sprememba vere v azilnem postopku (Nana Weber) – 19/27–28/sp
Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico do
denarne odškodnine? (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) –
19/26–27/sp
Pasivnost države glede nasilja v družini (Lena Šutanovac) –
20‑21/36–37/sp
Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu (Lena
Šutanovac) – 22/26/sp
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu (Tina Kraigher
Mišič) – 23/25–26/sp
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov (Tina
Kraigher Mišič) – 24/26–27/sp
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27–28/sp
Prav(ičn)o: Evropsko pravo ni samo pravo EU (Ciril Ribičič) –
28/17/č
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp
Neustreznost in zastarelost ZPP glede brzojavov in telefaksov (Lena
Šutanovac) – 29‑30/39/sp
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Ustavno pravo (Matej Avbelj) – 31‑32/44–45/prik
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji (Lena Šutanovac) – 34/27/sp
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika (Lena
Šutanovac) – 35/30–31/sp
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril
Izvršba na nepremičnini je povsem humana (Lena Šutanovac) –
36‑37/39/sp
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39‑40/35/sp
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta (Patricij Maček) – 39‑40/42–43/por
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37–38/sp
Kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in njenih protokolov – nov obnovitveni razlog? (Igor
Strnad) – 44/20–21/č
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45‑46/37–38/sp
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 45‑46/36–37/sp
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in Sodiščem Evropske unije (Patricij Maček) –
45‑46/41–42/por
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp
Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom (Patricij Maček) –
49‑50/52–53/por

evtanazija
Evtanaziranje živali beguncev – 11/24–25/mo
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita (Alenka Oven) –
33/29–30/sp

F
fakulteta
Vpogled v osebne podatke umrlih – statistika in raziskovanje (Irena
Vovk) – 29‑30/35–36/mo
Skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo –
pridobitev višjega habilitacijskega naziva – določitev višje
plače – začetek teka obdobja napredovanja – 33/23–26/sp
Pridobitev osebnih podatkov o statusu študenta prek odvetnika
(Irena Vovk) – 41‑42/37/mo
Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih – 45‑46/33/mo

federalizem
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Nesimetrična federacija? (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Prav(ičn)o: 75 let pozneje (Ciril Ribičič) – 22/17/č
Federalna Evropska unija (Tadej Miklavčič) – 47/20/č

fetus
Pravni položaj fetusa in sodna praksa ESČP (Luka Vlačić) –
3‑4/19–20/č

fiduciarni posli
glej tudi zaupanje
Zasebna ustanova, trust, fiduciarni posli in njihov vpliv na
dedovanje (Luigi Varanelli) – 3‑4/39/prik

filozofija
glej tudi filozofija prava
Male agit, qui famae, non conscientiae gratus est (Janez Kranjc) –
29‑30/46/č
O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? (Andreja
Kokalj) – 31‑32/17–19/č
Id optimum nobis uidetur quod petitores laudatoresque multos
habet, non id quod laudandum petendumque est (Janez
Kranjc) – 38/34/č
Z obrobja postave: Marljiveži (Tomaž Pavčnik) – 38/19/č
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje (Andraž
Teršek) – 38/29–31/int
Modus autem est optimus decus ipsum tenere nec progredi longius
(Janez Kranjc) – 41‑42/46/č

filozofija prava
glej tudi filozofija
Pravičnost kot ljubezen (Igor Karlovšek) – 6/32–33/prik
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha
(Andraž Teršek) – 24/3/uv
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
39‑40/3–4/uv
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
41‑42/6/č
Simpozij za pravno in socialno filozofijo (Patricij Maček) –
41‑42/42–43/por
Paradoksi: Odprava dosmrtnega zapora (Aleš Završnik) – 41‑42/29/č
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo
(Andraž Teršek) – 43/12–13/č
Don Kihot in pravnoformalistični mlini (Marko Novak) –
45‑46/44–45/prik

Finančna uprava RS (FURS)
Novela Zakona o davku na dodano vrednost – samoobdavčitev
DDV pri uvozu in stopnja DDV – 2/21/erar
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda –
2/21/erar
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – 2/21/erar
Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb –
oprostitev plačila prispevkov delodajalca – 2/21/erar
Foto knjiga – 5/19/erar
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 5/19/erar
Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016 – 5/19/erar
Spletni smerokaz: Zahtevaj račun (Irena Vovk) – 5/38/prik
Davčni zavezanci, prejemniki dohodka iz delovnega razmerja ali
pokojnine iz tujine - ne pozabite na vložitev napovedi za odmero
akontacije dohodnine – 7‑8/25/erar
Davčna izvršba – 7‑8/25/erar
V znamenju uvedbe davčnih blagajn (Patricij Maček) – 7‑8/41–42/por
Minimalna osnova za prispevke v letu 2016 – 10/21/erar
Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika –
10/21/erar
Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini – 10/21/erar
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za
osebe v delovnem razmerju – 10/21/erar
Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem
vseobsegajočem donosu – 12‑13/25/erar
Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega
carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb
s 1. majem 2016 – 12‑13/25/erar
Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na
pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD –
12‑13/25/erar
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – 15/19/erar
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Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – pogosta vprašanja
in odgovori – 15/19/erar
Obdavčitev nepremičnin – 18/18/erar
Pravilnik o priznani obrestni meri (negativni variabilni del) –
20‑21/27/erar
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb –
20‑21/27/erar
Obdavčitve dohodkov iz tujine – 23/19/erar
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila – 23/19/erar
Dohodek iz delovnega razmerja – Vprašanja in odgovori (dodana
št. 24 in 25) – 23/19/erar
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 25‑26/19/erar
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja
računov po 143. členu Pravilnika – 25‑26/19/erar
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 28/19/erar
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori –
28/19/erar
Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine –
28/19/erar
Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. juliju 2016 – 28/19/erar
Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala - Pogosta
vprašanja in odgovori 31‑32/31/erar
Postopek skupnega dogovora – Pogosta vprašanja in odgovori –
34/23/erar
Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v
postopku prisilne poravnave – 34/23/erar
Povezana podjetja – Pogosta vprašanja in odgovori – 34/23/erar
Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna
DDV – 39‑40/29/erar
Obračunavanje DDV pri slednih pravicah – 39‑40/29/erar
Vpis v davčni register – Finančni računi iz tujine – 39‑40/29/erar
Obvestilo glede izvajanja drugega odstavka 45. člena ZDDV-1
v povezavi z 78. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 –
39‑40/29/erar
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar
Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu –
43/29/erar
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
45‑46/29/erar
Storitev eVročanje – 45‑46/29/erar
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar
Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 48/27/erar
Ukinitev registrskega računa pri KDD - davčna obravnava prenosa
ali opustitve – 48/27/erar
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
48/27/erar
Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike
Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV –
48/27/erar
Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini
dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz
naslova opravljanja dejavnosti – 48/27/erar

finančni popravek
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij (Matija Miklič) – 31‑32/39–40/sp
Prva uspešna tožba Slovenije proti Komisiji (Matija Miklič) –
5/27–28/sp
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v
akte državnih institucij (Aleksij Mužina, Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44/18–20/č

finančni trgi
Preventiva je boljša kot kurativa (Primož Cencelj) – 39‑40/28/č
Tveganje slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) – 43/28/č

finančno poslovanje družb
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev
(Nenad Mrdaković) – 44/29/pril
Analiziranje računovodskih izkazov (Mihael Kranjc) – 12‑13/25/pril

finančno pravo
glej tudi bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih
zavarovanj (Miha Šlamberger) – 36‑37/18–19/č
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (Nejc Setnikar in Lena
Šutanovac) – 41‑42/19–21/č
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v
akte državnih institucij (Aleksij Mužina, Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44/18–20/č

fiskalno pravilo
glej tudi proračun
Strukturni primanjkljaj – kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi
odpravi prispeva novi ZJF? (Jorg Kristijan Petrovič) – 11/21/pril

fotografija
Poseg v osebnost zaradi posesti golih fotografij (Klemen Pohar) –
3‑4/36/sp
Foto knjiga – 5/19/erar
Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki (Irena Vovk) –
9/22/mo
Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico do
denarne odškodnine? (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) –
19/26–27/sp
Objava hiperpovezav na nezakonito objavljena avtorsko varovana
dela (Zoran Skubic) – 44/33–34/sp
Pravica do podobe in zdrava pamet (Nataša Pirc-Musar) –
49‑50/8–10/č

Francija
Samomor med policijskim pridržanjem (Lena Šutanovac) – 1/31/sp
Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge (Marjan
Kos) – 5/23-24/sp
Poznavanje svojega pravega izvora – pravica ali dolžnost otroka?
(Tina Kraigher-Mišič) – 10/25-26/sp

funkcionalno zemljišče
glej tudi etažna lastnina, stanovanja in nepremičnine
Skupna pripadajoča zemljišča k stavbam (Marijana Vugrin) –
20‑21/27/pril

funkcionar
In flagranti: Od hiringa do mitinga (Hinko Jenull) – 10/19/č
Prenehanje sodniške službe – prenehanje delovnega razmerja
sodnika – 44/31–32/sp
Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Breda Mulec) – 49‑50/39/pril

G
garancija
Garantno pismo (Nana Weber) – 39‑40/30/vo
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz prvega
odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika (Dejan Kramar) –
45‑46/29–30/č

genocid
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva (Dominika Švarc) –
14/26–28/sp
Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu (Dominika Švarc) –
15/24–26/sp

globalizacija
Nam civibus inter se rixantibus, procul a litibus ad loca tuta
migrandum, ubi minus venti perflant (Janez Kranjc) – 33/34/č

globe
glej tudi kazni
Vpis v davčni register – Finančni računi iz tujine – 39‑40/29/erar
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č

goljufija
Kazenskopravne posledice uveljavljanja lažnih zahtevkov v
pravdnem postopku (Miha Šošić) – 3‑4/25/pril
Analiziranje računovodskih izkazov (Mihael Kranjc) – 12‑13/25/pril
Kršitev z znaki kaznivega dejanja (Miha Šercer) – 12‑13/26/vo
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G–H
Nedovoljenost nagrad v nogometu za zmago s strani tretjih (Vesna
Bergant Rakočević) – 20‑21/19–20/č
Nadaljevano kaznivo dejanje – ne bis in idem – 24/19–20/sp
Kaznivo dejanje goljufije ali vsakdanja (poslovna) praksa – primer
prodaje rabljenih avtomobilov (Miha Šepec) – 45‑46/22–24/č

gospodarska rast
Pomladanska napoved (Irena Vovk) – 12‑13/46/por

gospodarske javne službe
»Nekrivdna« odpoved koncesijske pogodbe (Klemen Pohar) –
2/26/sp
Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem (Aleksij
Mužina in Klemen Pohar) – 14/10–11/č

gospodarske pogodbe
Najšibkejši člen – škodljivost 433. člena OZ za slovensko poslovno
okolje (Ožbej Merc) – 10/6–8/č
Pogodbena odškodninska odgovornost – zastaralni rok za
odškodninsko terjatev – gospodarska pogodba –
36‑37/33–34/sp

gospodarsko pravo
Ohranjanje osnovnega kapitala (Luigi Varanelli) – 3‑4/26/vo
Ko se namesto otroka rodi starec (Luigi Varanelli) – 5/3/uv
Dolžniki kot negativna stvar, upniki kot reveži (Anita Lulić) –
19/30–31/por
Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev (Miha Jesenko) –
22/29–30/por
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja
in nadzora po noveli ZGD-1I (Domen Neffat in Uroš Hočevar) –
35/6–8/č
Slovenska družba se je preselila v Italijo (Jerneja Prostor) –
36‑37/22–23/č
Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih
zavarovanj (Miha Šlamberger) – 36‑37/18–19/č
Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in oblikovanje
tožbenega zahtevka (Domen Neffat in Sašo Potočnik) –
39‑40/12–13/č
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 43/29–30/vo
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev
(Nenad Mrdaković) – 44/29/pril
Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (Irena Vovk in Franci Gerbec) –
44/22–25/por
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja v
postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved usta
navljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) – 45‑46/8–11/č
Izigravanje zakona (Luigi Varanelli) – 45‑46/14–16/č
Deset let od uveljavitve ZGD-1 (Patricij Maček) – 49‑50/49–50/por

gospodarstvo
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glej tudi ekonomija
Pomladanska napoved (Irena Vovk) – 12‑13/46/por
Pravo in evropska industrijska renesansa (Janja Hojnik) – 18/3/uv
Kako nastane delovno mesto (Sandi Kodrič) – 22/18/č
Učinkovitost slovenskega parlamenta v obdobju gospodarske
krize – izzivi in sposobnosti (Drago Zajc) – 22/12–14/č
Kaznivo dejanje pranja denarja z vidika učinkovite prakse (Andrej
Ferlinc) – 23/13–15/č
Razumevanje socialnega tržnega gospodarstva (Lina Burkelc
Juras) – 25‑26/29–30/por
Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva (Ivo Grlica in
Primož Mikolič) – 27/6–8/č
Mali bogovi, ki varujejo ptičke in metuljčke (Suzana Pisnik) –
27/16–17/č
Kje si bila do zdaj – samoumevnost gospodarske infrastrukture?
(Patrick Vlačič) – 29‑30/44/prik
Scripturam: Scripturam: Bo EU Kitajski priznala status tržnega
gospodarstva? (Janja Hojnik) – 33/21/č
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje (Andrej Ferlinc) – 34/6–9/č
Zadnje četrtletje (Matej Tomažin) – 36‑37/30/č
Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv (Sandi
Kodrič) – 38/20/č
Preventiva je boljša kot kurativa (Primož Cencelj) – 39‑40/28/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) –
41‑42/30/č
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (Nejc Setnikar in Lena
Šutanovac) – 41‑42/19–21/č
Neravnovesja in »Trumpeconomics« (Primož Cencelj) – 45‑46/28/č
Slovenija in trdnost Evrope (Patricij Maček) – 45‑46/42/por
Dnina (Jože Mencinger) – 47/22/č
Pogledi na vodenje podjetja (Patricij Maček) – 48/33–34/por

gostiteljstvo
Alibaba in problematika varstva znamk (Kevin Rihtar) – 15/15–16/č

gotovina
glej denar

gradbeništvo
Ali so roki v besedilih FIDIC prekluzivni samo za izvajalca? (Maja
Potočnik) – 6/8–9/č
Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo –
sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi – 22/22–25/sp
Neposredna plačila podizvajalcem – koneksnost terjatev (Mitja
Šuligoj) – 31‑32/9–11/č
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Štiriletno neodločanje Inšpektorata RS za okolje in prostor o
predlogu pobudnice – 41‑42/35/mo
Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (Irena Vovk in Franci Gerbec) –
44/22–25/por
Spletni smerokaz: Vzorci gradbenih pogodb (Irena Vovk) –
45‑46/50/prik

gradbeno dovoljenje
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega dovoljenja in
denarna kazen (Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 7‑8/6–8/č
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in
sodnem postopku? (Blaž Kovač) – 33/13–14/č
Pravica do povrnitve škode – protipravnost ravnanja upravnega
organa v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja –
49‑50/41–43/sp

gradnja
glej tudi gradbeništvo
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega dovoljenja in
denarna kazen (Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 7‑8/6–8/č
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – pogosta vprašanja
in odgovori – 15/19/erar
Mali bogovi soglasij in dovoljenj (Sandi Kodrič) – 25‑26/18/č
Mali bogovi, ki varujejo ptičke in metuljčke (Suzana Pisnik) –
27/16–17/č
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin (Marijana Vugrin) –
38/15–17/č
Izvršilna zadeva gradbene inšpekcije na 1000. mestu za izvršitev –
39‑40/34/mo

Grčija
Premestitve in preselitve (Irena Vovk) – 11/34/por

H
hipoteka
Izločitvena pravica na nepremičninah (Nadija Šuler) – 29‑30/28/č

hišna preiskava
Hišna preiskava pri odvetniku, zaseg listin in predmetov ter
preiskava elektronskih naprav posegajo v odvetniško
zasebnost – 5/19–21/sp
Preiskovanje pri odvetniku in nauki z Ustavnega sodišča (Marko
Bošnjak) – 6/3/uv
Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost –
9/21/sp
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
(Martina Greif) – 14/24/sp
Prav(ičn)o: Odvetniška zasebnost (Ciril Ribičič) – 15/17/č

Hrvaška
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 13-14/38-39/sp

H–I

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24-25/sp
Izvršba na nepremičnini je povsem humana (Lena Šutanovac) –
36-37/39/sp
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova (Dominika Švarc) – 36‑37/36–38/sp

hudodelstva proti človečnosti
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva (Dominika Švarc) –
14/26–28/sp
Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu (Dominika Švarc) –
15/24–26/sp
Univerzalna kazenska jurisdikcija (Marko Rakovec) – 23/19/pril
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27–28/sp
Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva
dejanja zoper pravosodje (Sabina Zgaga) – 43/36–37/sp

humanitarno pravo
glej tudi humanitarnost
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij neustavna?
(Urška Gliha in Nataša Miljević) – 11/14–16/č
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Prispevek
sodišča k mednarodnemu pravu človekovih pravic (Dominika
Švarc) – 19/21/pril

humanitarnost
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij neustavna?
(Urška Gliha in Nataša Miljević) – 11/14–16/č
Spletni smerokaz: Dobrodelen.si (Irena Vovk) – 48/42/prik

I
igre na srečo
Neodplačen odvzem igralnih naprav v primeru prenehanja
koncesije za prirejanje iger na srečo (Zoran Skubic) –
10/27–28/sp

imenovanje
Imenovanje vodje državnega tožilstva – procesni vidiki (Hinko
Jenull) – 33/8–11/č
Kaj je pravni strokovnjak? (Matej Avbelj) – 36‑37/3/uv
In flagranti: Karierni sistem (Hinko Jenull) – 36‑37/29/č
Prenehanje sodniške službe – prenehanje delovnega razmerja
sodnika – 44/31–32/sp
Predlog novele ZIntPK: Osebnostno primerna? (Alma M. Sedlar) –
48/3/uv
Prav(ičn)o: Depolitizacija sodstva (Ciril Ribičič) – 49‑50/37/č

imuniteta
glej tudi Evropska centralna banka in Evropska komisija
Univerzalna kazenska jurisdikcija (Marko Rakovec) – 23/19/pril
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č
O petem poročilu na temo imunitete državnih predstavnikov pred
tujo kazensko jurisdikcijo (Luka Martin Tomažič) –
39‑40/25–26/č

informacije
Samodejna izmenjava informacij med državami članicami o davčnih
stališčih s čezmejnim učinkom in cenovnih sporazumih (Edita
Turičnik) – 3‑4/11–12/č
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7‑8/37–38/sp
Paradoksi: Diktatura podatkov (Aleš Završnik) – 7‑8/23/č
Odpoklic direktorja d. o. o. (Miha Šercer) – 15/20/vo
Preobilje signalov in informacijska slepota (Sandi Kodrič) –
29‑30/30/č
Zavarovalec kot potrošnik (Šime Ivanjko) – 33/23/pril
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic (Eneja Drobež) –
47/25–26/sp

informacije javnega značaja
glej tudi informacijski pooblaščenec

Tek čez pravne ovire na poti do lestvic šol (Žiga Rejc) – 7‑8/8–9/č
Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ (Irena Vovk) – 18/22/mo
Spletni smerokaz: Info hiša (Irena Vovk) – 18/38/prik
ZDIJZ-E (Irena Vovk) – 19/34/por
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja
(Mateja Prešern in Renata Zatler) – 20‑21/15–17/č
Imena avtorjev zakonov (Nana Weber) – 20‑21/29/vo
Objava seznama sankcioniranih pooblaščenih revizorjev (Irena
Vovk) – 22/24–25/mo
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi (Renata Zatler) – 34/13–15/č
Objava podatkov o lobistih (Irena Vovk) – 35/28–29/mo
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 (Milena Basta
Trtnik) – 39‑40/29/pril

informacijska tehnologija
glej tudi elektronsko poslovanje
Kibernetska kriminaliteta – za začetnike in poznavalce (Hinko
Jenull) – 3‑4/40–41/prik
Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega
patentnega urada (Klemen Pohar) – 6/15–16/č
Paradoksi: Diktatura podatkov (Aleš Završnik) – 7‑8/23/č
Scripturam: Ustavna pravica do gotovine (Janja Hojnik) – 12‑13/23/č
Oglaševanje prek TV-sprejemnika (Irena Vovk) – 14/22/mo
Kako varno bo za Ščitom zasebnosti? (Jelena Burnik) – 14/3/uv
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih (Aleš Završnik) –
14/17/č
Pregled stanja (Irena Vovk) – 15/34/por
Tajni nadzor le s sodno odredbo (Rosana Lemut-Strle) –
16‑17/32–34/sp
Moralna obsodba za pravo učinkovitost (Kaja Batagelj) –
18/30–31/por
Pravo in evropska industrijska renesansa (Janja Hojnik) – 18/3/uv
Ne cuique facile dexteram porrigas (Janez Kranjc) – 19/34/č
Uvodne dileme glede izvajanja ZIsRPS (Nenad Mrdaković) –
20‑21/18–19/č
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja
(Mateja Prešern in Renata Zatler) – 20‑21/15–17/č
Dinamični naslovi IP (Irena Vovk) – 22/34/por
Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva (Ivo Grlica in
Primož Mikolič) – 27/6–8/č
Paradoksi: Regulacija represivnih rab umetne inteligence (Aleš
Završnik) – 27/19/č
Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA (Klemen Pohar) –
27/30/sp
Javna dražba v luči tehnološkega napredka in izboljšanja stanja
gospodarstva (Matjaž Šuc) – 28/9–12/č
Podatki o komunikacijskih sredstvih z odredbo sodišča (Andrej
Tomšič) – 28/14–16/č
Preobilje signalov in informacijska slepota (Sandi Kodrič) –
29‑30/30/č
Do digitalno preoblikovane Slovenije – premišljeno in aktivno (Boris
Koprivnikar) – 33/3–4/uv
Varnost in zasebnost (Irena Vovk) – 34/30/por
Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi
(Dominik Kuzma) – 36‑37/6–8/č
Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač (Mitja
Stefancic) – 38/11–12/č
Prijava zbirk podatkov (Irena Vovk) – 39‑40/32/mo
Razvitost e-uprave (Irena Vovk) – 39‑40/46/por
Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?
(Zoran Skubic) – 41‑42/38–39/sp
Objava hiperpovezav na nezakonito objavljena avtorsko varovana
dela (Zoran Skubic) – 44/33–34/sp
Vnaprej nameščena programska oprema ni nepoštena poslovna
praksa (Zoran Skubic) – 45‑46/38–39/sp
(Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a le na
originalnih nosilcih (Zoran Skubic) – 47/26–27/sp
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č
Pravila javne izposoje e-knjig po pravu EU (Zoran Skubic) –
48/31–32/sp
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Paradoksi: Razvoj robotskega prava (Aleš Završnik) – 48/25/č
Reforma avtorskega prava na ravni Evropske unije (Žiga Perović) –
49‑50/31–32/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č
Hramba določenih spletnih osebnih podatkov zaradi obrambe pred
kibernetskimi napadi (Zoran Skubic) – 49‑50/47/sp

informacijski pooblaščenec
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Predložitev osebne izkaznice ob plačevanju z moneto (Irena Vovk) –
1/22/mo
Pridobivanje podatkov o učencih od vrtca (Irena Vovk) – 1/22/mo
Detektivski nadzor nepravilnosti v javnem zavodu (Irena Vovk) –
2/25/mo
Mnenje glede vprašalnika za ravnatelje vrtcev (Irena Vovk) –
3‑4/30/mo
Elektronski naslov – psevdonim kot osebni podatek (Irena Vovk) –
5/21/mo
Zahteva za izbris nekdanjega člana (Irena Vovk) – 6/23/mo
Zbiranje izjav o cepljenju proti okužbi s HPV (Irena Vovk) – 6/23/mo
Potrdilo o nekaznovanosti (Irena Vovk) – 7‑8/30–31/mo
Sporočanje podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja
delodajalcu (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki (Irena Vovk) –
9/22/mo
Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu
(Irena Vovk) – 9/22–23/mo
Skupna odločba CSD – institucionalno varstvo (Irena Vovk) –
10/23/mo
Osebni podatki v služnostni pogodbi (Irena Vovk) – 10/23/mo
Zahteva občine za EMŠO staršev za povračilo stroškov predšolske
vzgoje (Irena Vovk) – 11/26/mo
Psihometrični testi, podlaga in hramba (Irena Vovk) – 12‑13/30/mo
Osebni podatki nekdanjega zaposlenega (Irena Vovk) –
12‑13/30–31/mo
Oglaševanje prek TV-sprejemnika (Irena Vovk) – 14/22/mo
Preverjanje osebnih podatkov v zvezi z državnim pravniškim izpitom
(Irena Vovk) – 15/21–22/mo
Obdelava osebnih podatkov v sodnih postopkih – stranke in
izvedenci (Irena Vovk) – 16‑17/26–27/mo
Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ (Irena Vovk) – 18/22/mo
Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki
(Irena Vovk) – 19/24–25/mo
Dostop občinskega svetnika do zbirk osebnih podatkov redarstva
(Irena Vovk) – 19/25/mo
Predložitev osebne izkaznice (Irena Vovk) – 20‑21/32/mo
Javna podjetja in zbiranje EMŠO (Irena Vovk) – 20‑21/32–33/mo
Videonadzor za osebno rabo (Irena Vovk) – 22/24/mo
Objava seznama sankcioniranih pooblaščenih revizorjev (Irena
Vovk) – 22/24–25/mo
Posredovanje seznama strank AVTP (Irena Vovk) – 23/23/mo
Ravnanje z dokumentacijo v mapah učencev, ki potrebujejo pomoč
in svetovanje (Irena Vovk) – 24/22–23/mo
Snemanje skupščine delničarjev (Irena Vovk) – 25‑26/23/mo
Primer dobre prakse (Irena Vovk) – 25‑26/34/por
Hranjenje in preklic hranjenja pošte za delo (Irena Vovk) –
27/25/mo
Pogodbe o zaposlitvi in plače (Irena Vovk) – 28/24/mo
Posredovanje podatkov sodišču (Irena Vovk) – 29‑30/35/mo
Vpogled v osebne podatke umrlih – statistika in raziskovanje (Irena
Vovk) – 29‑30/35–36/mo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Osebni podatki na zahtevku za podatke iz evidence kazenskih točk
(Irena Vovk) – 31‑32/34/mo
Osebni podatki pri sklepanju najemne pogodbe (Irena Vovk) –
31‑32/34–35/mo
Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici (Irena Vovk) – 33/27/mo
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Objava podatkov o lobistih (Irena Vovk) – 35/28–29/mo
Zloraba pravice (Irena Vovk) – 35/34/por
Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse
občini (Irena Vovk) – 36‑37/32–33/mo

Spremljanje intenzitete nasmeha klicnih agentov (Irena Vovk) –
36‑37/33/mo
Osebni podatki prejemnikov subvencij (Irena Vovk) – 38/24/mo
Prijava zbirk podatkov (Irena Vovk) – 39‑40/32/mo
Pridobitev osebnih podatkov o statusu študenta prek odvetnika
(Irena Vovk) – 41‑42/37/mo
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo
Vpogled v lastne osebne podatke (Irena Vovk) – 44/30/mo
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti (Irena Vovk) –
45‑46/32/mo
Snemanje sej zbora lastnikov večstanovanjske stavbe (Irena
Vovk) – 47/24/mo
Neposredno trženje na osebne elektronske naslove zaposlenih
(Irena Vovk) – 49‑50/44/mo

insolvenčno pravo
glej tudi stečaj in stečajni postopek
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (Franjo Mlinarič, Nadja
Zorko in Jure Rogač) – 9/19/pril
Regres za letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/11–13/č
Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije – 18/20/sp
Davčna izvršba glede obveznosti, nastale po začetku postopka
prisilne poravnave – 19/22–26/sp
Dolžniki kot negativna stvar, upniki kot reveži (Anita Lulić) –
19/30–31/por
Poseg v pravico do informacije – 22/21/sp
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke
izvršbe ali zavarovanja – 22/21/sp
Stečajni turizem (Marcel Hajd) – 24/6–7/č

institucionalno varstvo
Skupna odločba CSD – institucionalno varstvo (Irena Vovk) –
10/23/mo
Nepravilno zaračunani oskrbni stroški bivanja v domu starejših
občanov – 23/22/mo
Alternativne oblike bivanja starejših (Alenka Oven) – 38/21/pril

inšpekcija
Pravni sistem na preizkušnji (Janko Arah) – 2/3/uv
Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na
podlagi anonimne telefonske prijave (Janko Arah) – 9/12–14/č
Odlična obravnava problematike inšpekcijskega nadzora (Igor
Vuksanović) – 28/32–33/prik
Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito
ravnanje stanovanjske inšpekcije – 34/23/mo
Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme (Albin
Igličar) – 35/8–9/č
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... (Matevž Krivic) –
36‑37/24–25/č
Izvršilna zadeva gradbene inšpekcije na 1000. mestu za izvršitev –
39‑40/34/mo
Neustrezno izvajanje nadzorstvene funkcije Ministrstva za javno
upravo nad Inšpektoratom za javni sektor – 41‑42/34/mo
Štiriletno neodločanje Inšpektorata RS za okolje in prostor o
predlogu pobudnice – 41‑42/35/mo
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS (Igor Vuksanović) –
41‑42/7–8/č
Kršitev delavskih pravic je preveč (Nataša Trček) – 43/3/uv
Spremembe na trgu dela (Irena Vovk) – 45‑46/46/por
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (Franc Cankar in Nataša
Cankar) – 47/11–13/č
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD (Nina Scortegagna Kavčnik) –
49‑50/33–34/č
Inšpekcijski nadzor šele tri leta po prijavi – 49‑50/42/mo

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku (Klemen
Pohar) – 9/28/sp
Zdravila, njihova varnost in učinkovitost (Lena Šutanovac) –
15/30–31/por
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo (Eneja Drobež) – 18/26/sp
Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko Skupnosti
(Gregor Maček) – 18/6–8/č
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Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 31‑32/38–39/sp
Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi
(Dominik Kuzma) – 36‑37/6–8/č
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? (Gregor
Maček) – 36‑37/8–10/č
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(Eneja Drobež) – 41‑42/31/pril
Objava hiperpovezav na nezakonito objavljena avtorsko varovana
dela (Zoran Skubic) – 44/33–34/sp
Prikaz in opis znaka pri registraciji znamke (Klemen Pohar) –
45‑46/35/sp
Dokazovanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke (Klemen
Pohar) – 49‑50/46/sp

internet
glej tudi informacijska tehnologija in elektronsko poslovanje
Nova evropska pravila o odprtosti interneta (Mark Pohar) – 2/6–8/č
Spletni smerokaz: Enakost med spoloma (Irena Vovk) – 3‑4/46/prik
Spletni smerokaz: Zahtevaj račun (Irena Vovk) – 5/38/prik
Spletni smerokaz: Statist (Irena Vovk) – 7‑8/50/prik
Spletni smerokaz: Boljša zakonodaja (Irena Vovk) – 9/38/prik
Ali kibernetski prostor spreminja mednarodnopravne vidike
ekonomskega vohunstva med državami? (Maruša Veber) –
10/16–18/č
Spletni smerokaz: RegioStars 2016 (Irena Vovk) – 10/38/prik
Dostop zapornika do internetnih strani s pravno vsebino (Ana
Pakiž) – 11/27–28/sp
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp
Meje pravice imetnika blagovne znamke v primeru nedovoljene
uporabe te znamke pri spletnem oglaševanju (Zoran Skubic) –
11/28–29/sp
Spletni smerokaz: EU v letu 2015 (Irena Vovk) – 11/38/prik
Spletni smerokaz: Evropski portal naložbenih projektov (Irena
Vovk) – 12‑13/50/prik
Spletni smerokaz: Kulturnik (Irena Vovk) – 14/38/prik
Spletni smerokaz: Socialne pravice (Irena Vovk) – 15/38/prik
Spletni smerokaz: Evropska nagrada za književnost (Irena Vovk) –
16‑17/50/prik
Spletni smerokaz: Info hiša (Irena Vovk) – 18/38/prik
Spletni smerokaz: Napoteni delavci (Irena Vovk) – 19/38/prik
Spletni smerokaz: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Irena
Vovk) – 20‑21/50/prik
Paradoksi: Evropski digitalni habeas corpus (Aleš Završnik) –
20‑21/25/č
Spletni smerokaz: Evropski identifikator sodne prakse (Irena
Vovk) – 22/38/prik
Dinamični naslovi IP (Irena Vovk) – 22/34/por
Spletni smerokaz: Integrity Watch (Irena Vovk) – 23/38/prik
Spletni smerokaz: Portal javnih naročil (Irena Vovk) – 24/38/prik
Spletni smerokaz: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Irena
Vovk) – 25‑26/38/prik
Spletni smerokaz: Spletni center znanja za migracije in demografijo
(Irena Vovk) – 27/38/prik
Spletni smerokaz: Erar – aplikacija za prikaz porabe javnega
denarja v RS (Irena Vovk) – 28/38/prik
Spletni smerokaz: Refugees Welcome (Irena Vovk) – 29‑30/50/prik
Spletni smerokaz: Spregovori! (Irena Vovk) – 31‑32/50/prik
Spletni smerokaz: The Green Driving Tool (Irena Vovk) – 33/38/prik
Spletni smerokaz: Pravni center za varstvo človekovih pravic (Irena
Vovk) – 34/34/prik
Spletni smerokaz: Šola človekovih pravic (Irena Vovk) – 35/38/prik
Spletni smerokaz: Zaporska statistika (Irena Vovk) – 36‑37/50/prik
Spletni smerokaz: Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja (Irena
Vovk) – 38/38/prik
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
39‑40/3–4/uv
Spletni smerokaz: Podatki o pravosodnih sistemih držav članic
(Irena Vovk) – 39‑40/50/prik
Spletni smerokaz: Fran – slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU (Irena Vovk) – 41‑42/50/prik
Spletni smerokaz: Upravljanje tveganj prikritega prisilnega dela
(Irena Vovk) – 43/50/prik

Spletni smerokaz: Mestna politika v EU (Irena Vovk) – 44/42/prik
Spletni smerokaz: Vzorci gradbenih pogodb (Irena Vovk) –
45‑46/50/prik
Spletni smerokaz: Svetovni barometer korupcije 2015/16 (Irena
Vovk) – 47/38/prik
Spletni smerokaz: Dobrodelen.si (Irena Vovk) – 48/42/prik
Spletni smerokaz: Parlameter (Gregor Zagozda) – 49‑50/58/prik

intervju
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje (Andraž
Teršek) – 38/29–31/int
Kaljenje vrhunskih pomorskopravnih strokovnjakov na Malti (Miha
Jesenko) – 39‑40/38–41/int

invalidi
Obveznost izvoza dodatkov za invalidnost v okviru koordinacije
sistemov socialne varnosti (Alenka Antloga) – 3‑4/33/sp
Nepokretnost pripornika ne sme biti razlog za kršenje pravice do
zasebnega in družinskega življenja – 7‑8/32–33/mo
Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje (Lena Šutanovac) –
18/25–26/sp
Diskriminatorna določba statuta društva – 18/23/mo
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24–25/sp
Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami –
27/26/mo
Ali odločba US ne zavezuje? (Irena Vovk) – 27/34/mo
Pravica do sodelovanja v postopku – gluhonema oseba – tolmač za
znakovni jezik – 28/22–24/sp
Denarni prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije –
28/22–23/mo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok
s posebnimi potrebami (Jasna Murgel) – 41‑42/12–14/č
Pozitiven razplet primera Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki –
primer slabe prakse Eko sklada – 43/33/mo
Status starejšega delavca (Miha Šercer) – 47/23/vo

investicije
Borzni tobogan (Matej Tomažin) – 9/18/č
Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na
pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD –
12‑13/25/erar
Spletni smerokaz: Evropski portal naložbenih projektov (Irena
Vovk) – 12‑13/50/prik
Pomladanska napoved (Irena Vovk) – 12‑13/46/por
Kako nastane delovno mesto (Sandi Kodrič) – 22/18/č
Investicije in poraba sredstev rezervnega sklada (Anita Napotnik) –
25‑26/19/vo
Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije (Anita Napotnik) –
27/22/vo
Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega
naročila (Milena Basta Trtnik) – 28/19/pril
Zakaj manjka ambicioznih potez? (Matej Tomažin) – 28/18/č
Kje si bila do zdaj – samoumevnost gospodarske infrastrukture?
(Patrick Vlačič) – 29‑30/44/prik
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Zadnje četrtletje (Matej Tomažin) – 36‑37/30/č
Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih
zavarovanj (Miha Šlamberger) – 36‑37/18–19/č
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (Nejc Setnikar in Lena
Šutanovac) – 41‑42/19–21/č
Tveganje slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) – 43/28/č

investicijske družbe
glej tudi investicije
Obdavčenje izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja s strani Modre zavarovalnice, d.d. (Katja Triller
Vrtovec) – 18/8–10/č

investicijski skladi
glej tudi investicije
Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih skladov
(Gregor Zorman in Jure Mercina) – 49‑50/23–25/č
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I–J
Iran
Sprememba vere v azilnem postopku (Nana Weber) – 19/27–28/sp

islamsko pravo
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v sodnih
postopkih (Lina Burkelc Juras) – 41‑42/22–24/č

istospolne skupnosti
Registracija istospolne partnerske skupnosti – kršeno načelo
enakosti – 9/21/sp
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju kmalu tudi med
zakonci, zunajzakonskimi in istospolnimi partnerji? (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 11/9–11/č
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 12‑13/38–39/sp
Partnerska zveza (Irena Vovk) – 18/34/por
Vsi spoli so resnični (Irena Vovk) – 23/32/prik
Zakon o partnerski zvezi (Miha Istenič) – 25‑26/13–14/č
Družinski člani so tudi istospolni partnerji – 27/24/sp
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (Nina Scortegagna Kavčnik,
Patricij Maček in Anita Lulić) – 41‑42/25–28/por

Italija
Premestitve in preselitve (Irena Vovk) – 11/34/por
Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama (Ana Pakiž) –
16-17/30-32/sp
Slovenska družba se je preselila v Italijo (Jerneja Prostor) –
36‑37/22–23/č
Razveza zakonske zveze (Nana Weber) – 39‑40/29–30/vo
Italija pred ustavnim referendumom (Dejan Valentinčič) –
47/9–10/č
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema (Mitja Stefancic) – 48/12–13/č

izigravanje zakona
Izigravanje zakona (Luigi Varanelli) – 45‑46/14–16/č

izključitev ponudnika
Sposobnost gospodarskih subjektov za sodelovanje v postopkih
javnega naročanja po novi zakonodaji (Andreja Primec) –
14/6–9/č
Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega
naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v
ZJN-3 (Vida Kostanjevec) – 15/19/pril
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov,
ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji (Klemen Pohar) –
27/27/sp
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) –
45‑46/8–11/č

izključitev
Razlogi za izključitev kazenskopravnega ravnanja (Primož
Baucon) – 31‑32/31/pril

izobraževanje
glej tudi izobraževanje pravnikov in študenti
Zakonska ureditev izvajanja mednarodnih programov s področja
vzgoje in izobraževanja (Anida Sarajlić) – 3‑4/21–22/č
VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale (Kristina
Lazarevič Padar in Iztok Štefanec) – 12‑13/39–40/por
Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje (Lena Šutanovac) –
18/25–26/sp
Natura non docetur (Janez Kranjc) – 27/34/č
Pravica odločanja dijakov (Nana Weber) – 36‑37/11–12/por
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS (Igor Vuksanović) –
41‑42/7–8/č
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU (Ines Grah) –
43/10–12/č
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (Franc Cankar in Nataša
Cankar) – 47/11–13/č
Stroški izobraževanja (Nana Weber) – 49‑50/39/vo

izobraževanje pravnikov
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glej tudi izobraževanje, pravniški državni izpit
Deradikalizacija teroristov (Alenka Mordej) – 16‑17/40/por
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Skušam razumeti (Matjaž Ambrož) – 16‑17/3/uv
Razumem (Cene Grčar) – 18/13–14/č
Zakaj je za pravnika poznavanje ekonomije pomembno? (Franjo
Štiblar) – 39‑40/18–20/č

izpodbijanje dolžnikovih dejanj
glej tudi actio pauliana, izpodbojna tožba in paulijanska tožba
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju (Dida
Volk) – 9/6–9/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna tožba
(Matjaž Tratnik) – 31‑32/22–26/č

izpodbojna tožba
glej tudi actio pauliana, izpodbijanje dolžnikovih dejanj in
paulijanska tožba
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju (Dida
Volk) – 9/6–9/č

izpodbojnost
Izpodbojnost izjave o priznanju očetovstva v luči najnovejših
odločitev Ustavnega sodišča RS (Jernej Velikonja) – 23/11–12/č

izredne razmere
Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude
letalskega prevoznika (Zoran Skubic) – 12‑13/35–36/sp

izvedenci
Pravica do obrambe v kazenskem postopku – pravica do
neposrednega zaslišanja izvedenca – 12‑13/32–35/sp
Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina
opravljanja dela (Mojca Kunšek) – 15/13–14/č
Obdelava osebnih podatkov v sodnih postopkih – stranke in
izvedenci (Irena Vovk) – 16‑17/26–27/mo
Stroški predpravdnega izvedenskega mnenja (Vanja Maček) –
29‑30/8–9/č

izvršba
glej tudi izvršilni postopek
Plačilo stroškov izvršbe kljub poplačilu dolga – 3‑4/29/mo
Poplačilo majhnega dolga še vedno (le) z nepremičninsko izvršbo –
6/20–21/mo
Izvršitev denarne kazni, zagrožene v tuji sodni odločbi o pravici do
stikov (Judita Dolžan) – 6/28/sp
Davčna izvršba – 7‑8/25/erar
Davčna izvršba – 10/22/sp
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja (Anita
Napotnik) – 18/19–20/vo
Davčna izvršba glede obveznosti, nastale po začetku postopka
prisilne poravnave – 19/22–26/sp
Regres za letni dopust (2.) (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15–17/č
Najmočnejše zavarovanje (Miha Jesenko) – 23/29–30/por
Izločitvena pravica na nepremičninah (Nadija Šuler) – 29‑30/28/č
Pobot pri plači (Miha Šercer) – 35/26/vo
Izvršba na nepremičnini je povsem humana (Lena Šutanovac) –
36‑37/39/sp
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja – v
teoriji in praksi (Sandra Frece) – 47/15–16/č

izvrševanje tujih sodnih odločb
Nova ruska zakonodaja v luči trenda neizvrševanja sodb ESČP
(Simona Drenik) – 2/17/č
Izvršitev denarne kazni, zagrožene v tuji sodni odločbi o pravici do
stikov (Judita Dolžan) – 6/28/sp
Prav(ičn)o: 1.866.104.634 (Ciril Ribičič) – 9/17/č
Prav(ičn)o: Evropsko pravo ni samo pravo EU (Ciril Ribičič) –
28/17/č
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril

izvršilni postopek
glej tudi izvršba
Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili (Marijan Rus) –
1/32–33/prik
Javna dražba v luči tehnološkega napredka in izboljšanja stanja
gospodarstva (Matjaž Šuc) – 28/9–12/č
Izvršilna zadeva gradbene inšpekcije na 1000. mestu za izvršitev –
39‑40/34/mo
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javna agencija
glej tudi osebe javnega prava
Neplačana odsotnost z dela (Miha Šercer) – 43/30/vo

javna dela
Regres za letni dopust (2.) (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15–17/č
Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo (Miha
Šlamberger) – 44/29/vo
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona (Saša Kmet) – 45‑46/12–14/č

javna dražba
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – pogosta vprašanja
in odgovori – 15/19/erar
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (Uroš Ilić in Uroš Brglez) –
29‑30/31/pril

javna korist
Kako transparentna je poraba javnih sredstev? (Matej Cerar) –
2/31/por
Mali bogovi, ki varujejo ptičke in metuljčke (Suzana Pisnik) –
27/16–17/č
Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi
dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje
javnih sredstev (Primož Baucon) – 43/14–16/č
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih – od
učinkovitosti k ustavnosti (Polonca Kovač) – 44/8–10/č
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona (Saša Kmet) – 45‑46/12–14/č

javna naročila
Elektronsko javno naročanje – podarjena priložnost za korenite
spremembe (Petra Ferk) – 1/21/pril
Kako transparentna je poraba javnih sredstev? (Matej Cerar) –
2/31/por
Bistvene novosti ZJN-3 (Irena Vovk) – 2/30/por
Spletni smerokaz: Statist (Irena Vovk) – 7‑8/50/prik
Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor
ponudbe v postopkih javnega naročanja (Klemen Pohar) –
10/6–10/č
Odprta vprašanja »socialne klavzule« v ZJN-3 (Luka Pust in Uroš
Hočevar) – 11/6–8/č
Sposobnost gospodarskih subjektov za sodelovanje v postopkih
javnega naročanja po novi zakonodaji (Andreja Primec) –
14/6–9/č
Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega
naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v
ZJN-3 (Vida Kostanjevec) – 15/19/pril
Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 20‑21/37–38/sp
Učinkovito pravno varstvo (Borut Smrdel) – 23/3/uv
Zakon o javnem naročanju s komentarjem (Milena Basta Trtnik) –
24/32–33/prik
Spletni smerokaz: Portal javnih naročil (Irena Vovk) – 24/38/prik
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov,
ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji (Klemen Pohar) –
27/27/sp
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (Aleksij
Mužina) – 27/32–33/prik
Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega
naročila (Milena Basta Trtnik) – 28/19/pril
Predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje kandidatov
ali ponudnikov (Vida Kostanjevec) – 28/19/pril
Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje
javnega naročila (Klemen Pohar) – 28/25/sp
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 (Milena Basta
Trtnik) – 39‑40/29/pril
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (Patricij Maček in Vesna Kranjc) –
43/22–25/por
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v
akte državnih institucij (Aleksij Mužina, Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44/18–20/č

Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) –
45‑46/8–11/č
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 45‑46/17–20/č

javna objava
Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o
prenehanju društev? (Jelka Lugarič) – 12‑13/8–9/č
Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih – fizičnih
osebah – 14/20/sp
Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD (Daniela
Mozetič) – 29‑30/6–7/č
Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici (Irena Vovk) –
33/27/mo
Objava podatkov o lobistih (Irena Vovk) – 35/28–29/mo

javna podjetja
Negativna selekcija (Matej Tomažin) – 16‑17/22/č
Sprememba strategije upravljanja državnega premoženja (Matej
Tomažin) – 24/16/č
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? (Igor
Vuksanović) – 24/17–18/vo
Dodatne pravice po podjetniški kolektivni pogodbi (Miha Šercer) –
25‑26/20/vo
O pravu in pravičnosti (Jože Mencinger) – 27/20/č
Zakaj manjka ambicioznih potez? (Matej Tomažin) – 28/18/č
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja
in nadzora po noveli ZGD-1I (Domen Neffat in Uroš Hočevar) –
35/6–8/č

javna pot
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 1. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/22/sp
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp

javna uprava
glej tudi uprava (državna), šolstvo in zdravstvo
Spletni smerokaz: Boljša zakonodaja (Irena Vovk) – 9/38/prik
Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih – kje manjkajo luknje?
(Mirko Pečarič) – 11/16–18/č
Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna (Sandi Kodrič) –
18/18/č
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Miha Šercer) – 18/19/vo
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja
(Mateja Prešern in Renata Zatler) – 20‑21/15–17/č
Odškodninska odgovornost države (Vesna Ložak in Domen
Neffat) – 23/31–33/prik
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha
(Andraž Teršek) – 24/3/uv
Mali bogovi soglasij in dovoljenj (Sandi Kodrič) – 25‑26/18/č
Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira (Vid Doria) – 27/3/uv
Administrativne sankcije: temeljna vprašanja (Martin Dekleva) –
29‑30/13–15/č
Do digitalno preoblikovane Slovenije – premišljeno in aktivno (Boris
Koprivnikar) – 33/3–4/uv
Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in
oškodovanje javnih sredstev (Primož Baucon) – 35/15–17/č
Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme (Albin
Igličar) – 35/8–9/č
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... (Matevž Krivic) –
36‑37/24–25/č
Z obrobja postave: Marljiveži (Tomaž Pavčnik) – 38/19/č
Razvitost e-uprave (Irena Vovk) – 39‑40/46/por
Neustrezno izvajanje nadzorstvene funkcije Ministrstva za javno
upravo nad Inšpektoratom za javni sektor – 41‑42/34/mo
Institucije (Jan Zobec) – 41‑42/3/uv
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih – od
učinkovitosti k ustavnosti (Polonca Kovač) – 44/8–10/č
Don Kihot in pravnoformalistični mlini (Marko Novak) –
45‑46/44–45/prik
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Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in
sodnikov (Andraž Teršek) – 47/23/pril

javna varnost
glej tudi varnost
Posodabljanje nadzora nad trgovanjem z izdelki z dvojno rabo in
razsežnosti mednarodne varnosti (Irena Peterlin) –
12‑13/20–21/č
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih (Aleš Završnik) –
14/17/č
Brezpilotni letalniki, brezpilotni zrakoplovni sistemi (Andrej
Tomšič) – 20‑21/44–45/prik
Med zakonsko ureditvijo in prakso upravljanja varnosti v lokalni
skupnosti (Petra Posega) – 31‑32/20–21/č

javne finance
Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem (Sandi
Kodrič) – 10/20/č
Strukturni primanjkljaj – kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi
odpravi prispeva novi ZJF? (Jorg Kristijan Petrovič) – 11/21/pril
(Ne)napredovanje sodnikov – prilagajanje prava družbenim
razmeram – 14/20–21/sp
Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega
otroka – 14/20/sp
Proračunsko financiranje za pietetne namene – 15/20/vo
Predlog novega Zakona o javnih financah – zamujena priložnost
za sistemsko ureditev dodeljevanja javnih sredstev? (Mitja
Blaganje) – 15/6–8/č
Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev (Boštjan Koritnik in
Rajko Pirnat) – 18/31/prik
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Miha Šercer) – 18/19/vo
Novela ZUKSB-A oziroma novo poglavje v življenju DUTB (Nejc
Novak in Matija Urankar) – 20‑21/9–12/č
Različen položaj najemnikov v neprofitnih in tržnih stanovanjih –
22/21/sp
Kaj priporoča Komisija (Jože Mencinger) – 23/18/č
Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami –
27/26/mo
Spletni smerokaz: Erar – aplikacija za prikaz porabe javnega
denarja v RS (Irena Vovk) – 28/38/prik
Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji? (Nataša
Cankar) – 31‑32/15–17/č
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij (Matija Miklič) – 31‑32/39–40/sp
Bančna tajnost v postopku prodaje slabih terjatev (Tatjana Božič) –
33/6–7/č
Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in
oškodovanje javnih sredstev (Primož Baucon) – 35/15–17/č
Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji do leta 2020 (Nejc Brezovar) – 43/25–26/č
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril
Financiranje občin – 48/28–29/sp
10 let subjektivitete zamejcev in izseljencev (Dejan Valentinčič) –
49‑50/26–28/č

javne službe
Z izgubljeno zdravstveno kartoteko izgubljena priložnost za
zaposlitev – 2/23/mo
Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi
dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje
javnih sredstev (Primož Baucon) – 43/14–16/č
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 45‑46/17–20/č

javni interes

22

Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem (Sandi
Kodrič) – 10/20/č
Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev (Boštjan Koritnik in
Rajko Pirnat) – 18/31/prik
Šolski sklad, davčno potrjevanje računov in pridobitev statusa
društva v javnem interesu – 20‑21/28–29/vo
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov (Tina
Kraigher Mišič) – 24/26–27/sp
Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice (Žiga
Rejc) – 35/10–12/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Trgovanje s smrtjo (Robert Martinčič) – 38/3/uv
Institucije (Jan Zobec) – 41‑42/3/uv
Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji do leta 2020 (Nejc Brezovar) – 43/25–26/č
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 45‑46/17–20/č
Pravica do podobe in zdrava pamet (Nataša Pirc-Musar) –
49‑50/8–10/č

javni red in mir
(Ne)priznanje plemiškega naziva po pravu Unije in po slovenskem
pravu (Zoran Skubic) – 25‑26/26–27/sp
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v sodnih
postopkih (Lina Burkelc Juras) – 41‑42/22–24/č

javni uslužbenci
glej tudi javna uprava
Proslava, stalna pripravljenost in še kaj (Jože Mencinger) –
3‑4/24/č
Prelisičenje zakona zaradi dodatka za stalno pripravljenost (Marko
Pavliha) – 3‑4/6–7/č
Protiustaven napad na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 7‑8/14–15/č
Prisilno upokojevanje (Miha Šercer) – 9/20/vo
Inštruktorji v zaporih in prevzgojnih domovih imajo po novem status
pooblaščene uradne osebe po ZIKS – 10/24/mo
Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih – kje manjkajo luknje?
(Mirko Pečarič) – 11/16–18/č
Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 12‑13/13–14/odm
Pravica do stavke – 12‑13/27/sp
Proračunsko financiranje za pietetne namene – 15/20/vo
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp
Regres za letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/11–13/č
Javni uslužbenci – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov – ukinitev organa – 20‑21/33–35/sp
Transformacija pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas
(Janja Cigoj) – 24/18/vo
Izplačilo regresa javnemu uslužbencu, ki je napredoval v višji plačni
razred (Janja Cigoj) – 27/23–24/vo
Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami –
27/26/mo
Ime česa je slovenska penologija? – Novemu zaporu ob rob (Aleš
Završnik) – 27/10–12/č
Odškodninska odgovornost delavca (učitelj) (Janja Cigoj) –
29‑30/32/vo
Skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo –
pridobitev višjega habilitacijskega naziva – določitev višje
plače – začetek teka obdobja napredovanja – 33/23–26/sp
Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in
oškodovanje javnih sredstev (Primož Baucon) – 35/15–17/č
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp
Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi
dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje
javnih sredstev (Primož Baucon) – 43/14–16/č
Prenehanje sodniške službe – prenehanje delovnega razmerja
sodnika – 44/31–32/sp
Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo (Miha
Šlamberger) – 44/29/vo
Letna ocena javnega uslužbenca (Suzana Pisnik) – 45‑46/25/č
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? (Alma M. Sedlar) –
47/13–14/č
Stroški izobraževanja (Nana Weber) – 49‑50/39/vo
Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Breda Mulec) – 49‑50/39/pril

javni zavod
glej tudi osebe javnega prava
Detektivski nadzor nepravilnosti v javnem zavodu (Irena Vovk) –
2/25/mo
Prisilno upokojevanje (Miha Šercer) – 9/20/vo
Izplačilo regresa javnemu uslužbencu, ki je napredoval v višji plačni
razred (Janja Cigoj) – 27/23–24/vo
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Status starejšega delavca (Miha Šercer) – 47/23/vo
Stroški izobraževanja (Nana Weber) – 49‑50/39/vo

javno dobro
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp
Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi
dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje
javnih sredstev (Primož Baucon) – 43/14–16/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) (Franc
Dobovičnik) – 44/13–15/č

javno podjetje
glej tudi osebe javnega prava, javna naročila in koncesije
Javna podjetja in zbiranje EMŠO (Irena Vovk) – 20‑21/32–33/mo
Pogodbe o zaposlitvi in plače (Irena Vovk) – 28/24/mo
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti (Irena Vovk) –
45‑46/32/mo

javno-javno partnerstvo
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 45‑46/17–20/č

javno-zasebno partnerstvo
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 45‑46/17–20/č

jezik
Nedoločna in določna oblika pridevnika (Nataša Hribar) – 1/33/č
Vivere bis, vita posse priore frui (Janez Kranjc) – 1/34/č
Pridevniki iz lastnih imen in vrstnost (Nataša Hribar) – 2/33/č
Imena industrijskih izdelkov in trgovskih znamk ter mala začetnica
(Nataša Hribar) – 3‑4/41/č
Služnost (Nataša Skubic) – 2/34/č
Imena industrijskih izdelkov in trgovskih znamk ter mala začetnica
(Nataša Hribar) – 3‑4/41/č
Si poenas scelerum expetere fas non est prope est ut scelera ipsa
permissa sint (Janez Kranjc) – 3‑4/42/č
Sklanjanje kratic (Nataša Hribar) – 5/33/č
Cilj in namen (Nataša Skubic) – 5/34/č
Kino Šiška (Nataša Hribar) – 6/33/č
Summum ius summa iniuria (Janez Kranjc) – 6/34/č
Prevzemanje besed iz francoščine (Nataša Hribar) – 7‑8/45/č
Cilj in namen (II) (Nataša Skubic) – 7‑8/46/č
Večdelna lastna imena (Nataša Hribar) – 9/33/č
Expressa nocent, non expressa non nocent (Janez Kranjc) – 9/34/č
Glagoli na -či (Nataša Hribar) – 10/33/č
Država (Nataša Skubic) – 10/34/č
Soglasniški in samoglasniški sklopi (Nataša Hribar) – 11/33/č
Tunc autem felicem esse te iudica cum poteris in publico vivere
(Janez Kranjc) – 11/34/č
Z obrobja postave: Kompetentnost generacij(e) (Tomaž Pavčnik) –
11/19/č
Glasovne premene (Nataša Hribar) – 12‑13/45/č
Delo na domu (Nataša Skubic) – 12‑13/46/č
Glasovne variante (Nataša Hribar) – 14/33/č
Et post malam segetem serendum (Janez Kranjc) – 14/34/č
Zemljepisna imena na -ska/-ška (Nataša Hribar) – 15/33/č
Pobot (Nataša Skubic) – 15/34/č
Zanikanje (Nataša Hribar) – 16‑17/45/č
Quod petis, hic est (Janez Kranjc) – 16‑17/46/č
Prislovi – pisanje skupaj in narazen (Nataša Hribar) – 18/33/č
Prosti preudarek (Nataša Skubic) – 18/34/č
Prevzemanje – pisati skupaj ali narazen? (Nataša Hribar) – 19/33/č
Ne cuique facile dexteram porrigas (Janez Kranjc) – 19/34/č
Si telo izklesamo ali izklešemo? (Nataša Hribar) – 20‑21/45/č
Socialna varnost (Nataša Skubic) – 20‑21/46/č
Vejica pred kot (Nataša Hribar) – 22/33/č
Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt (Janez
Kranjc) – 22/34/č
Hanoi oziroma Hanoj (Nataša Hribar) – 23/33/č
Posvojitev (Nataša Skubic) – 23/34/č
Oba slaloma je dobro izpeljala (Nataša Hribar) – 24/33/č
Sapiens autem nihil facit, quod non debet, nihil praetermittit, quod
debet (Janez Kranjc) – 24/34/č

Decimalna števila (Nataša Hribar) – 25‑26/33/č
Rejništvo (Nataša Skubic) – 25‑26/34/č
Dovršno ali nedovršno? (Nataša Hribar) – 27/33/č
Natura non docetur (Janez Kranjc) – 27/34/č
Sklanjanje prevzetih besed z opuščajem (Nataša Hribar) – 28/33/č
Socialno delo (Nataša Skubic) – 28/34/č
Kaj pa če je vse res? (Nataša Hribar) – 29‑30/45/č
Male agit, qui famae, non conscientiae gratus est (Janez Kranjc) –
29‑30/46/č
Pisanje skupaj, narazen ali z vezajem (Nataša Hribar) – 31‑32/45/č
Odvzem in zaseg (Nataša Skubic) – 31‑32/46/č
Prostorski prislovni zaimki (Nataša Hribar) – 33/33/č
Nam civibus inter se rixantibus, procul a litibus ad loca tuta
migrandum, ubi minus venti perflant (Janez Kranjc) – 33/34/č
Glagola zavedati se in zavedeti se (Nataša Hribar) – 34/29/č
Premoženje in premoženjska korist (Nataša Skubic) – 34/30/č
Kdaj poudarjamo in kdaj izpostavljamo? (Nataša Hribar) – 35/33/č
Prosperum ac felix scelus virtus vocatur (Janez Kranjc) – 35/34/č
Vloga pomišljaja (Nataša Hribar) – 36‑37/45/č
Odvzem in zaseg (II) (Nataša Skubic) – 36‑37/46/č
Vloga vezaja (Nataša Hribar) – 38/33/č
Id optimum nobis uidetur quod petitores laudatoresque multos
habet, non id quod laudandum petendumque est (Janez
Kranjc) – 38/34/č
Ednina ali dvojina? (Nataša Hribar) – 39‑40/45/č
Preživnina in preživljanje (Nataša Skubic) – 39‑40/46/č
Povratnosvojilni zaimek (Nataša Hribar) – 41‑42/45/č
Spletni smerokaz: Fran – slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU (Irena Vovk) – 41‑42/50/prik
Modus autem est optimus decus ipsum tenere nec progredi longius
(Janez Kranjc) – 41‑42/46/č
Kolokacije in vpliv tujih jezikov (Nataša Hribar) – 43/45/č
Priloga (I) (Nataša Skubic) – 43/46/č
Naklonski glagoli v slovenščini (Nataša Hribar) – 44/37/č
Aliud esse Latine, aliud grammatice loqui (Janez Kranjc) – 44/38/č
O zanikanem rodilniku (Nataša Hribar) – 45‑46/45/č
Priloga (II) (Nataša Skubic) – 45‑46/46/č
Ločila pri citiranju (Nataša Hribar) – 47/33/č
Hoc ante omnia fac: disce gaudere (Janez Kranjc) – 47/34/č
Dajalnik in mestnik ter še nekaj besed o zaimkih (Nataša Hribar) –
48/37/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih (Nataša Skubic) – 48/38/č
Kaj bo tokrat dobrega? (Nataša Hribar) – 49‑50/53/č
Ut sese splendore animi et vitae suae sicut speculum praebeat
civibus (Janez Kranjc) – 49‑50/54/č

jubilej
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta (Patricij Maček) – 39‑40/42–43/por

jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Miha Šercer) – 18/19/vo

Jugoslavija
Nesimetrična federacija? (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Graničarji (Jože Mencinger) – 11/20/č
Prav(ičn)o: 75 let pozneje (Ciril Ribičič) – 22/17/č

K
kapital
Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna (Sandi Kodrič) –
18/18/č
Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala – Pogosta
vprašanja in odgovori (dodatni vprašanji št. 7 in 8) –
31‑32/31/erar

kataster stavb
Skupna pripadajoča zemljišča k stavbam (Marijana Vugrin) –
20‑21/27/pril

kazenske sankcije
glej tudi kaznovalno pravo in kazni
Inštruktorji v zaporih in prevzgojnih domovih imajo po novem status
pooblaščene uradne osebe po ZIKS – 10/24/mo
Probacijska služba (Irena Vovk) – 31‑32/46/por
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K
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp
Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora zaradi
zdravstvenih razlogov res vse v redu? (Ivan Šelih) – 38/13–14/č
Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga
novele KZ-1E (Mojca M. Plesničar) – 41‑42/15–17/č
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona (Saša Kmet) – 45‑46/12–14/č

kazenski postopek
Kaj imajo skupnega kazenske zadeve Bavčar, Snežič in Zavašnik?
(Matjaž Ambrož) – 1/3/uv
Okviri in narava priznanj(a) krivde v veljavnem Zakonu o kazenskem
postopku (Aleksander Karakaš) – 3‑4/25/pril
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-M (Sašo Kmet) –
6/31/prik
Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče (Nika
Skvarča) – 6/24–25/sp
Pravica do obrambe v kazenskem postopku – pravica do
neposrednega zaslišanja izvedenca – 12‑13/32–35/sp
Sodna presoja sklenjenega sporazuma o priznanju krivde (Lea
Devjak) – 14/12–13/č
Nezgodno zavarovanje – splošni zavarovalni pogoji – zavarovalno
kritje – 16‑17/24–25/sp
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim
dejanjem (Nana Weber) – 23/6–7/por
Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča (Andreja
Sedej-Grčar) – 27/21/pril
Podatki o komunikacijskih sredstvih z odredbo sodišča (Andrej
Tomšič) – 28/14–16/č
Načelo ne bis in idem skozi prizmo Schengenskega sporazuma
(Zoran Skubic) – 29‑30/41/sp
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča (Janez Žirovnik) – 29‑30/19–20/č
Črtica o zakonodajnem procesu ob noveli ZKP-N (Ciril Keršmanc) –
34/3/uv
Bistvo kazenskega procesnega prava (Milan Vajda) – 34/11–12/č
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č
Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega
tožilstva (Boštjan Zrnec Orlič) – 35/12–14/č
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp
Pritožba zoper sklep – 39‑40/31/sp
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39‑40/35/sp
Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu (Ivan Šelih) – 41‑42/11–12/č
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona (Saša Kmet) – 45‑46/12–14/č
Povrnitev stroškov zagovornika v predkazenskem postopku (Vesna
Kermavt) – 48/14–15/č

kazensko materialno pravo
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Predlogi državnega tožilstva za boljše inkriminacije (Hinko Jenull) –
2/21/pril
Med umorom in ubojem po KZ-1 (Andrej Ferlinc) – 7‑8/18–21/č
Kazenski zakonik z novelo KZ-1C (Leon Recek) – 10/31–32/prik
Omejitev pravice do silobrana (Primož Baucon) – 16‑17/18–19/č
Nadaljevano kaznivo dejanje in načelo ne bis in idem (Barbara
Zobec) – 16‑17/23/pril
Kaznivo dejanje pranja denarja z vidika učinkovite prakse (Andrej
Ferlinc) – 23/13–15/č
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim
dejanjem (Nana Weber) – 23/6–7/por
Nadaljevano kaznivo dejanje – ne bis in idem – 24/19–20/sp
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 29‑30/34-37/sp
Razlogi za izključitev kazenskopravnega ravnanja (Primož
Baucon) – 31‑32/31/pril
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje (Andrej Ferlinc) – 34/6–9/č
Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in
oškodovanje javnih sredstev (Primož Baucon) – 35/15–17/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Medicinsko kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 39‑40/44/prik
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (Nina Scortegagna Kavčnik,
Patricij Maček in Anita Lulić) – 41‑42/25–28/por
Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga
novele KZ-1E (Mojca M. Plesničar) – 41‑42/15–17/č
Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi
dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje
javnih sredstev (Primož Baucon) – 43/14–16/č
Kaznivo dejanje goljufije ali vsakdanja (poslovna) praksa – primer
prodaje rabljenih avtomobilov (Miha Šepec) – 45‑46/22–24/č
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona (Saša Kmet) – 45‑46/12–14/č

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo in kazensko procesno pravo
Možgani na zatožni klopi (Aleš Završnik) – 2/32–33/prik
Kibernetska kriminaliteta – za začetnike in poznavalce (Hinko
Jenull) – 3‑4/40–41/prik
Kazenskopravne posledice uveljavljanja lažnih zahtevkov v
pravdnem postopku (Miha Šošić) – 3‑4/25/pril
Kazensko pravosodje v objektivu kamer (Miha Hafner) – 5/31/č
Ko se namesto otroka rodi starec (Luigi Varanelli) – 5/3/uv
Boj proti terorizmu – pomanjkljivosti slovenske ureditve glede na
prakso ZR Nemčije (Nina Židanik) – 10/13–15/č
Deradikalizacija teroristov (Alenka Mordej) – 16‑17/40/por
Odvzem in zaseg (Nataša Skubic) – 31‑32/46/č
Premoženje in premoženjska korist (Nataša Skubic) – 34/30/č
Odvzem in zaseg (II) (Nataša Skubic) – 36‑37/46/č
Opozorilo pred odpovedjo (Miha Šercer) – 38/21/vo
Medicinsko kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 39‑40/44/prik
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) –
41‑42/30/č

kazensko procesno pravo
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-M (Sašo Kmet) –
6/31/prik
Izvedena priča (Primož Gorkič) – 6/12–14/č
Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča (Andreja
Sedej-Grčar) – 27/21/pril
Črtica o zakonodajnem procesu ob noveli ZKP-N (Ciril Keršmanc) –
34/3/uv
Bistvo kazenskega procesnega prava (Milan Vajda) – 34/11–12/č
O predlogu novele ZKP-N (Roman Završek) – 38/31/č
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
Nespoštovanje sodišča (Vesna Bergant Rakočević) – 43/6–7/č

kazni
glej tudi globe, kazenske sankcije in kaznovalno pravo
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega dovoljenja in
denarna kazen (Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 7‑8/6–8/č
Administrativne sankcije: temeljna vprašanja (Martin Dekleva) –
29‑30/13–15/č
Z obrobja postave: Otroška pravna razlaga (Tomaž Pavčnik) –
31‑32/29/č
Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga
novele KZ-1E (Mojca M. Plesničar) – 41‑42/15–17/č
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona (Saša Kmet) – 45‑46/12–14/č

kaznovalno pravo
glej tudi kriminologija, globe, kazenske sankcije, kaznovalno pravo
in smrtna kazen
Probacijska služba (Irena Vovk) – 31‑32/46/por
Spletni smerokaz: Zaporska statistika (Irena Vovk) – 36‑37/50/prik
Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga
novele KZ-1E (Mojca M. Plesničar) – 41‑42/15–17/č
Paradoksi: Odprava dosmrtnega zapora (Aleš Završnik) – 41‑42/29/č

Kitajska
Scripturam: Bo EU Kitajski priznala status tržnega gospodarstva?
(Janja Hojnik) – 33/21/č

kmet
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije (Valentin Orešek) –
49‑50/10–11/č
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pravna praksa – stvarno kazalo 2016
kmetijstvo
Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na
pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD –
12‑13/25/erar
Nakup zaščitene kmetije (Nana Weber) – 31‑32/31/vo
Predkupna pravica občine (Nana Weber) – 31‑32/31–32/vo
Osebni podatki prejemnikov subvencij (Irena Vovk) – 38/24/mo

kmetijstvo in gozdarstvo
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin (Marijana Vugrin) –
38/15–17/č
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije (Valentin Orešek) –
49‑50/10–11/č

knjige
glej literatura

knjigovodstvo
Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v
postopku prisilne poravnave – 34/23/erar

knjižnica
Pravila javne izposoje e-knjig po pravu EU (Zoran Skubic) –
48/31–32/sp

kohezijski skladi
Prva uspešna tožba Slovenije proti Komisiji (Matija Miklič) –
5/27–28/sp
Spletni smerokaz: RegioStars 2016 (Irena Vovk) – 10/38/prik
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij (Matija Miklič) – 31‑32/39–40/sp
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v
akte državnih institucij (Aleksij Mužina, Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44/18–20/č

kolektivne organizacije
glej tudi kolektivno upravljanje
Sodna presoja primernosti tarif kolektivnih organizacij (Eneja
Drobež) – 2/10–12/č
Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do kolektivnih organizacij z vidika
aktualnih primerov v tujini in doma (Eneja Drobež) – 9/10–12/č
Reforma avtorskega prava na ravni Evropske unije (Žiga Perović) –
49‑50/31–32/č

kolektivne pogodbe
Minimalna plača (Miha Šercer) – 11/21/vo
Plačilo nadur ali kompenzacija teh ur z odsotnostjo z dela (Miha
Šercer) – 16‑17/23/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju (Miha Šercer) – 18/19/vo
Odpovedni rok delodajalca pri odpovedi iz poslovnega razloga in
razloga nesposobnosti (Nina Scortegagna Kavčnik) –
22/14–15/č
Veljavnost nezavezujoče kolektivne pogodbe (Nana Weber) –
23/19/vo
Letni dopust – ugodnejša odmera (Miha Šercer) – 25‑26/19–20/vo
Dodatne pravice po podjetniški kolektivni pogodbi (Miha Šercer) –
25‑26/20/vo
Izplačilo regresa javnemu uslužbencu, ki je napredoval v višji plačni
razred (Janja Cigoj) – 27/23–24/vo
Dodatek za nedeljsko delo (Miha Šercer) – 29‑30/32–33/vo
Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas (Suzana Pisnik) –
31‑32/11–12/č
Skupna delovna doba (Miha Šercer) – 33/23/vo
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp
Neplačana odsotnost z dela (Miha Šercer) – 43/30/vo
Kolektivna pogodba dejavnosti – Podjetniška kolektivna pogodba –
odmera letnega dopusta glede na skupno delovno dobo –
45‑46/34/sp
Status starejšega delavca (Miha Šercer) – 47/23/vo
Dnevnice (Miha Šercer) – 49‑50/39/vo

kolektivno upravljanje
glej tudi kolektivne organizacije
Sodna presoja primernosti tarif kolektivnih organizacij (Eneja
Drobež) – 2/10–12/č

Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do kolektivnih organizacij z vidika
aktualnih primerov v tujini in doma (Eneja Drobež) – 9/10–12/č
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 33/30–31/sp

komasacija
glej tudi nepremičnine
Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija (Marijana Vugrin) –
34/9–10/č

Komisija za preprečevanje korupcije
glej tudi korupcija
Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira (Vid Doria) – 27/3/uv
Zaščita žvižgačev po slovensko: potreben je korak naprej (Alma
Sedlar) – 31‑32/13–14/č
Predlog novele ZIntPK: Osebnostno primerna? (Alma M. Sedlar) –
48/3/uv

komunala
VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi
samohranilki – 9/24–25/mo
Pogodbe o zaposlitvi in plače (Irena Vovk) – 28/24/mo

koncern
Deset let od uveljavitve ZGD-1 (Patricij Maček) – 49‑50/49–50/por

koncesije
»Nekrivdna« odpoved koncesijske pogodbe (Klemen Pohar) –
2/26/sp
Pravni zadržki glede podeljevanja koncesij v predlogu novele
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Bruno Nikolić) – 3‑4/8–11/č
Neodplačen odvzem igralnih naprav v primeru prenehanja
koncesije za prirejanje iger na srečo (Zoran Skubic) –
10/27–28/sp
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti (Primož
Feguš) – 12‑13/15–16/č
Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem (Aleksij
Mužina in Klemen Pohar) – 14/10–11/č
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp

koncesijska dajatev
glej tudi koncesije
Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016 – 5/19/erar

konferenca
Nova razsežnost pravnega razmišljanja (Maja Planinc) – 15/30/por
Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča EU
(Blažka Vrsajković) – 15/31/por
Zdravila, njihova varnost in učinkovitost (Lena Šutanovac) –
15/30–31/por
Pravica do zasebnosti in pravica do svobode izražanja (Irena
Vovk) – 16‑17/41–42/por
Dolžniki kot negativna stvar, upniki kot reveži (Anita Lulić) –
19/30–31/por
Napoved zahteve za sodno varstvo (Miha Jesenko) –
20‑21/41–42/por
Pravniki, glejte široko (Karla Oblak) – 20‑21/43/por
Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev (Miha Jesenko) –
22/29–30/por
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah znotraj EU (Erazem
Bohinc) – 25‑26/30–31/por
Razumevanje socialnega tržnega gospodarstva (Lina Burkelc
Juras) – 25‑26/29–30/por
Sprava slovenskega naroda (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/41–42/por
Simpozij za pravno in socialno filozofijo (Patricij Maček) –
41‑42/42–43/por

konkurenca
glej tudi konkurenčno pravo in prevladujoč položaj
Devizni tečaji, davki in konkurenčnost (Matej Tomažin) – 5/18/č
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti (Primož
Feguš) – 12‑13/15–16/č
Predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje kandidatov
ali ponudnikov (Vida Kostanjevec) – 28/19/pril
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Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje
javnega naročila (Klemen Pohar) – 28/25/sp
Prepoved konkurenčne dejavnosti – razlika med konkurenčno
prepovedjo in konkurenčno klavzulo (Biljana Čamber Ristić) –
31‑32/7–8/č
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU (Jakob
Šešok) – 34/23/pril
Katero ekonomsko znanost naj bi pravniki upoštevali? (Franjo
Štiblar) – 41‑42/9–10/č
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp
Scripturam: Notranji trg – la carte – imperializem po evropsko
(Janja Hojnik) – 47/21/č

konkurenčna klavzula
Kršitev konkurenčne klavzule – pogodbena kazen – 24/21–23/sp
Prepoved konkurenčne dejavnosti – razlika med konkurenčno
prepovedjo in konkurenčno klavzulo (Biljana Čamber Ristić) –
31‑32/7–8/č
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (Tilen Tacol in
Matevž Fortin) – 36‑37/12-15/č

konkurenčno pravo
glej tudi konkurenca in prevladujoč položaj
Razumevanje socialnega tržnega gospodarstva (Lina Burkelc
Juras) – 25‑26/29–30/por

kontradiktornost
Pravica do obrambe v kazenskem postopku – pravica do
neposrednega zaslišanja izvedenca – 12‑13/32–35/sp
Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo –
sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi – 22/22–25/sp
Uveljavljanje socialnih pravic pred upravnimi organi – varstvo pravic
strank – 28/20–22/sp
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge
stopnje – pravica do izjave v postopku – sodba presenečenja –
45‑46/31–34/sp
Pritožbeni postopek v sporih o objavi popravka ali odgovora –
vročitev odgovora na pritožbo – pravica do izjave v postopku –
47/23–24/sp

konvencije
Diplomatsko pravo: izbrane konvencije (Natali Gak) – 12‑13/43/prik
Tretji izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah – velik
korak naprej v varovanju otrokovih pravic na mednarodni ravni
(Ljubica Šalinger) – 31‑32/19–20/č
O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? (Andreja
Kokalj) – 31‑32/17–19/č
Postopek skupnega dogovora – Pogosta vprašanja in odgovori –
34/23/erar
Povezana podjetja – Pogosta vprašanja in odgovori – 34/23/erar
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja (Maja
Korimšek) – 36‑37/20–22/č
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? (Gregor
Maček) – 36‑37/8–10/č
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji (Petra
Forjanič) – 49‑50/29–31/č

konverzija terjatve
Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika –
10/21/erar

korporacije
Povezana podjetja – Pogosta vprašanja in odgovori – 34/23/erar
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU (Jakob
Šešok) – 34/23/pril

korupcija
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glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Kdo je bil od koga očaran ali zanimiv primer nedokazane korupcije
v športu (Vesna Bergant Rakočević) – 5/22–23/č
Nedovoljenost nagrad v nogometu za zmago s strani tretjih (Vesna
Bergant Rakočević) – 20‑21/19–20/č
Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira (Vid Doria) – 27/3/uv
Zaščita žvižgačev po slovensko: potreben je korak naprej (Alma
Sedlar) – 31‑32/13–14/č
Spletni smerokaz: Spregovori! (Irena Vovk) – 31‑32/50/prik

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi (Renata Zatler) – 34/13–15/č
O petem poročilu na temo imunitete državnih predstavnikov pred
tujo kazensko jurisdikcijo (Luka Martin Tomažič) –
39‑40/25–26/č
Spletni smerokaz: Svetovni barometer korupcije 2015/16 (Irena
Vovk) – 47/38/prik
Predlog novele ZIntPK: Osebnostno primerna? (Alma M. Sedlar) –
48/3/uv

Kosovo
Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo (Beti Hohler) –
9/15–16/č

kraj opravljanja dela
Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela (Janja Cigoj) –
22/20/vo

kredit
glej posojila

kriminologija
glej tudi kaznovalno pravo
Kibernetska kriminaliteta – za začetnike in poznavalce (Hinko
Jenull) – 3‑4/40–41/prik
Ime česa je slovenska penologija? – Novemu zaporu ob rob (Aleš
Završnik) – 27/10–12/č

kriptovalute
glej tudi denar
Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV? (Zoran
Skubic) – 1/30–31/sp
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č

kultura
Spletni smerokaz: Kulturnik (Irena Vovk) – 14/38/prik
Med dvema ognjema: pravna vprašanja in Elginova zbirka (Izidor
Janžekovič) – 25‑26/10–12/č
Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Igor Karlovšek) –
34/28–29/prik
Izposojeno gradivo (Matjaž Ambrož) – 39‑40/37/zap
Obračunavanje DDV pri slednih pravicah – 39‑40/29/erar
Aliud esse Latine, aliud grammatice loqui (Janez Kranjc) – 44/38/č
Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Breda Mulec) – 49‑50/39/pril

kulturna dediščina
Uničevanje verske in kulturne dediščine je mednarodni zločin (Igor
Vuksanović) – 41‑42/36–37/sp
Urejanje prostora – varstvo kulturne dediščine – 44/30/sp

L
lastninska pravica
glej tudi zemljiška knjiga
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah v Sloveniji in
ugotavljanje vzajemnosti (Darja Šumah) – 7‑8/10–12/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/22/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 1. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp
Nakup zaščitene kmetije (Nana Weber) – 31‑32/31/vo
Predkupna pravica občine (Nana Weber) – 31‑32/31–32/vo
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) (Franc
Dobovičnik) – 43/7–9/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) (Franc
Dobovičnik) – 44/13–15/č
Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju (Matjaž Tratnik) –
48/20–23/č
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije (Valentin Orešek) –
49‑50/10–11/č

L

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
lastninsko preoblikovanje podjetij
Ukinitev registrskega računa pri KDD – davčna obravnava prenosa
ali opustitve – 48/27/erar
Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov (Sandi Kodrič) – 49‑50/38/č

latinščina
glej jezik

Latvija
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 44-46/36-37/sp

leasing
Pogodba o finačnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 48/29–30/sp

lekarništvo
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti (Primož
Feguš) – 12‑13/15–16/č
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp

leposlovje
glej tudi kultura, literatura in umetnost
Prav(ičn)o: Popotovanje do Sarajeva in nazaj (Ciril Ribičič) –
43/27/č

letalski promet
Letalski prevoznik je zaradi zamude odgovoren tudi za povrnitev
zneska (pre)več izplačanih dnevnic (Zoran Skubic) – 9/29–30/sp
Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude
letalskega prevoznika (Zoran Skubic) – 12‑13/35–36/sp
Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega
prevoznika (Zoran Skubic) – 14/25–26/sp
Pravila odškodninske odgovornosti letalskega prevoznika
zaradi slabše namestitve potnika na letu (Zoran Skubic) –
29‑30/40/sp
Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta, velikih
zamud ali zavrnitve vkrcanja (Mina Kržišnik) – 49‑50/15–16/č

letni dopust
Sorazmerni del letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
6/6–8/č
Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu (Miha Šercer) –
10/32–33/prik
Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega časa
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 12‑13/10–12/č
Regres za letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/11–13/č
Regres za letni dopust (2.) (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15–17/č
Letni dopust – krajši delovni čas (Miha Šercer) – 23/20/vo
Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa (Janja Cigoj) –
24/18/vo
Letni dopust – ugodnejša odmera (Miha Šercer) – 25‑26/19–20/vo
Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami –
27/26/mo
Minimalno trajanje letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
29‑30/16–18/č
Skupna delovna doba (Miha Šercer) – 33/23/vo
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp
Kolektivna pogodba dejavnosti – Podjetniška kolektivna pogodba –
odmera letnega dopusta glede na skupno delovno dobo –
45‑46/34/sp

letno poročilo
Spletni smerokaz: Predložitev letnih poročil in izdelava
premoženjskih bilanc (Irena Vovk) – 6/38/prik
Letno poročilo Varuha za leto 2015 (Irena Vovk) – 29‑30/44–45/por

licenca
(Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a le na
originalnih nosilcih (Zoran Skubic) – 47/26–27/sp
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Leon Vedenik in Jožef
Kovač) – 49‑50/18–21/č

likvidacija
Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o
prenehanju društev? (Jelka Lugarič) – 12‑13/8–9/č
Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije – 18/20/sp

literatura
glej tudi doktorati
Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili (Marijan Rus) –
1/32–33/prik
Možgani na zatožni klopi (Aleš Završnik) – 2/32–33/prik
European State Aid Law (Irena Vovk) – 2/32/prik
Zasebna ustanova, trust, fiduciarni posli in njihov vpliv na
dedovanje (Luigi Varanelli) – 3‑4/39/prik
Kibernetska kriminaliteta – za začetnike in poznavalce (Hinko
Jenull) – 3‑4/40–41/prik
The Foundations of EU Data Protection Law (Irena Vovk) –
3‑4/40/prik
Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov (Rajko Knez) –
5/32–33/prik
Rethinking Economic Policy for Social Justice – The Radical
Potential of Human Rights (Irena Vovk) – 5/32/prik
Pravičnost kot ljubezen (Igor Karlovšek) – 6/32–33/prik
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-M (Sašo Kmet) –
6/31/prik
EU Social Security Law – A Commentary on EU Regulations
883/2004 and 987/2009 (Irena Vovk) – 6/32/prik
Towards a Refugee Oriented Right of Asylum (Irena Vovk) –
06/32/prik
Teorija prava (Benjamin Flander) – 7‑8/43/prik
France Bučar (Janez Kranjc) – 7‑8/44–45/prik
European Union Law (Irena Vovk) – 7‑8/44/prik
The International Law of the Sea (Irena Vovk) – 7‑8/44/prik
Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih (Nataša Cankar) –
9/32–33/prik
European Citizenship at the Crossroads – The Role of the European
Union on Loss and Acquisition of Nationality (Irena Vovk) –
9/32/prik
Human Rights Between Law and Politics – The Margin of
Appreciation in Post-National Contexts (Irena Vovk) – 9/32/prik
Kazenski zakonik z novelo KZ-1C (Leon Recek) – 10/31–32/prik
Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu (Miha Šercer) –
10/32–33/prik
European Media Policy for the Twenty-First Century – Assessing the
Past, Setting Agendas for the Future (Irena Vovk) – 10/32/prik
Free Market Criminal Justice – How Democracy and Laissez Faire
Undermine the Rule of Law (Irena Vovk) – 10/32/prik
Svoboščine notranjega trga EU (Matej Accetto) – 11/32–33/prik
The Responsibility to Protect in International Law – An Emerging
Paradigm Shift (Irena Vovk) – 11/32/prik
Economics of Financial Law (Irena Vovk) – 11/32/prik
Diplomatsko pravo: izbrane konvencije (Natali Gak) – 12‑13/43/prik
Mehka moč in voditeljstvo (Igor Vuksanović) – 12‑13/44–45/prik
Razor-Wired: Reflections on Migrant Movements through Slovenia
in 2015 (Irena Vovk) – 12‑13/44/prik
Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe (Matija Damjan) –
14/32–33/prik
From Common Market to Common Democracy – A Theory of
Democratic Integration (Irena Vovk) – 14/32/prik
International Investment Law and the Right to Regulate: A Human
Rights Perspective (Irena Vovk) – 14/32/prik
Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (Miha
Šošić) – 15/32–33/prik
Introduction to Sport Law – With Case Studies in Sport Law (Irena
Vovk) – 15/32/prik
Lawyers and Mediators – The Brave New World of Services for
Separating Families (Irena Vovk) – 15/32/prik
Regulativne tehnike (Albin Igličar) – 16‑17/44–45/prik
Izziv čiste teorije prava (Marijan Pavčnik) – 16‑17/17/č
Advanced Introduction to International Sales Law (Irena Vovk) –
16‑17/44/prik
European Media Policy for the Twenty-First Century – Assessing
the Past, Setting Agendas for the Future (Irena Vovk) –
16‑17/44/prik
Spletni smerokaz: Evropska nagrada za književnost (Irena Vovk) –
16‑17/50/prik
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Moralnost prava (Igor Karlovšek) – 18/32–33/prik
Odvetniška ustavnost (Igor Vuksanović) – 19/32–33/prik
European Family Law (Irena Vovk) – 19/32/prik
Information Technology Law (Irena Vovk) – 19/32/prik
Brezpilotni letalniki, brezpilotni zrakoplovni sistemi (Andrej
Tomšič) – 20‑21/44–45/prik
Debating Hate Speech (Irena Vovk) – 20‑21/44/prik
Class Actions in Context – How Culture, Economics and Politics
Shape Collective Litigation (Irena Vovk) – 20‑21/44/prik
Odvetništvo na Slovenskem (Andrej Razdrih) – 22/32–33/prik
The International Law of the Sea (Irena Vovk) – 22/32/prik
Odškodninska odgovornost države (Vesna Ložak in Domen
Neffat) – 23/31–33/prik
Vsi spoli so resnični (Irena Vovk) – 23/32/prik
Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
(Nataša Belopavlovič) – 24/31/prik
Zakon o javnem naročanju s komentarjem (Milena Basta Trtnik) –
24/32–33/prik
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti (Marko Pavliha) –
25‑26/32–33/prik
Human Rights Law in Europe – The Influence, Overlaps and
Contradictions of the EU and the ECHR (Irena Vovk) –
25‑26/32/prik
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (Aleksij
Mužina) – 27/32–33/prik
Crimmigration law in the European Union – The Return Directive
and the entry ban (Irena Vovk) – 27/32/prik
Food Law for Public Health (Irena Vovk) – 27/32/prik
Odlična obravnava problematike inšpekcijskega nadzora (Igor
Vuksanović) – 28/32–33/prik
Kje si bila do zdaj – samoumevnost gospodarske infrastrukture?
(Patrick Vlačič) – 29‑30/44/prik
Ustavno pravo (Matej Avbelj) – 31‑32/44–45/prik
Priročnik za prevajanje (Irena Vovk) – 31‑32/44/prik
Kdo? (Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 33/32–33/prik
EU Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases
(Irena Vovk) – 33/32/prik
Immigration, Asylum, and Human Rights (Irena Vovk) – 33/32/prik
Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Igor Karlovšek) –
34/28–29/prik
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Renato
Vrenčur) – 35/32–33/prik
Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih
podatkov v šolah (Irena Vovk) – 35/32/prik
Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi
(Dominik Kuzma) – 36‑37/6–8/č
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (ZDR-1) (Anja Bizjak) –
36‑37/44–45/prik
Zakon o prekrških (ZP-1H, I, J) – prava knjiga ob pravem času
(Hinko Jenull) – 38/32–33/prik
Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami (Irena
Vovk) – 38/32/prik
Izposojeno gradivo (Matjaž Ambrož) – 39‑40/37/zap
Medicinsko kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 39‑40/44/prik
Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah (Jorg
Sladič) – 41‑42/44–45/prik
25. obletnica Vrhovnega sodišča: dve novi publikaciji (Irena Vovk) –
43/35/prik
Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo (Damjan
Možina) – 43/44–45/prik
Vzročna zveza in naključje (Jorg Sladič) – 44/36–37/prik
Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991–2015 (Irena Vovk) –
44/36/prik
Don Kihot in pravnoformalistični mlini (Marko Novak) –
45‑46/44–45/prik
Erased: Citizenship, Residence Rights and the Constitution in
Slovenia (Irena Vovk) – 45‑46/44/prik
Osnove delovnega in socialnega prava (Darja Senčur Peček) –
47/32–33/prik
Trajnostni razvoj v Evropski uniji (Irena Vovk) – 47/32/prik
Pravila javne izposoje e-knjig po pravu EU (Zoran Skubic) –
48/31–32/sp
Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu
(Andrej Ekart) – 48/36–37/prik

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
lobiranje
Spletni smerokaz: Integrity Watch (Irena Vovk) – 23/38/prik
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi (Renata Zatler) – 34/13–15/č
Objava podatkov o lobistih (Irena Vovk) – 35/28–29/mo

lojalnost
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? (Alma M. Sedlar) –
47/13–14/č

lokalna samouprava
glej tudi občine
Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov (Erik Kerševan) –
22/6–7/č
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? (Igor
Vuksanović) – 24/17–18/vo
Med zakonsko ureditvijo in prakso upravljanja varnosti v lokalni
skupnosti (Petra Posega) – 31‑32/20–21/č
Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji do leta 2020 (Nejc Brezovar) – 43/25–26/č
Spletni smerokaz: Mestna politika v EU (Irena Vovk) – 44/42/prik
Financiranje občin – 48/28–29/sp

lustracija
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp

M
Madžarska
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26-27/sp
Tajni nadzor le s sodno odredbo (mag. Rosana Lemut-Strle) –
16-17/32-34/sp
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu (Tina
Kraigher-Mišič) – 23/25-26/sp
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov
(Tina Kraigher-Mišič) – 24/26-27/sp
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika (Lena
Šutanovac) – 35/30-31/sp

Makedonija
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata (Igor
Vuksanović) – 7-8/36-37/sp
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23-24/sp

mali delničarji
Kje je darilo za male vlagatelje? (Matej Tomažin) – 1/20/č
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 20‑21/26/č
Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala – Pogosta
vprašanja in odgovori (dodatni vprašanji št. 7 in 8) –
31‑32/31/erar

Malta
Kaljenje vrhunskih pomorskopravnih strokovnjakov na Malti (Miha
Jesenko) – 39‑40/38–41/int

management
glej tudi poslovodenje
Izigravanje zakona (Luigi Varanelli) – 45‑46/14–16/č
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema (Mitja Stefancic) – 48/12–13/č
Pogledi na vodenje podjetja (Patricij Maček) – 48/33–34/por

mandat
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata (Igor
Vuksanović) – 7‑8/36–37/sp
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika (Lena
Šutanovac) – 35/30–31/sp
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? (Janja Cigoj) – 41‑42/32/vo
Prav(ičn)o: Depolitizacija sodstva (Ciril Ribičič) – 49‑50/37/č
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manjšine
Dosje: notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Ivan Kristan) –
25‑26/19/pril

materinstvo
Paternitetni spori z vidika legitimacije (Barbara Mazovec Kšela) –
22/8–9/č
Zaradi nevednosti o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
izgubila pravico do nadomestila za primer brezposelnosti –
43/33/mo

Meddržavno sodišče
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Obvezna
pristojnost sodišča po drugem odstavku 36. člena njegovega
Statuta (Simona Drenik) – 19/21/pril
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Prispevek
sodišča k mednarodnemu pravu človekovih pravic (Dominika
Švarc) – 19/21/pril

mediacija
glej tudi alternativno reševanje sporov
Mednarodni strokovnjaki o aktualnih vprašanjih arbitraže in
mediacije (Lena Šutanovac) – 12‑13/42/por
Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji? (Nataša
Cankar) – 31‑32/15–17/č
Sprava slovenskega naroda (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/41–42/por
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(Valentina Franca in Renata Vadnjal) – 43/29/pril

medicina
glej tudi zdravstvo
Posvet na temo razmerja med pacientom in zdravnikom (Špela
Kogovšek) – 12‑13/40–41/por
Medicinsko kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 39‑40/44/prik
Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo (Maša Žehelj) –
39‑40/9–12/č

mediji
Skušam razumeti (Matjaž Ambrož) – 16‑17/3/uv
In flagranti: Medijske (i)zgube (Hinko Jenull) – 16‑17/21/č
Razumem (Cene Grčar) – 18/13–14/č
Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico do
denarne odškodnine? (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) –
19/26–27/sp
Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija? (Cene Grčar) –
22/9–11/č
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov (Tina
Kraigher Mišič) – 24/26–27/sp
Volitve in pavperizirano novinarstvo (Sandi Kodrič) – 44/28/č
Pritožbeni postopek v sporih o objavi popravka ali odgovora –
vročitev odgovora na pritožbo – pravica do izjave v postopku –
47/23–24/sp
10 let subjektivitete zamejcev in izseljencev (Dejan Valentinčič) –
49‑50/26–28/č

mednarodna zaščita
Razlogi za vse glasnejše pozive po (vnovični) prenovitvi Dublinske
uredbe (Martina Greif) – 14/14–15/č

mednarodno delovno pravo
Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 12‑13/13–14/odm

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče
Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo (Beti Hohler) –
9/15–16/č
Univerzalna kazenska jurisdikcija (Marko Rakovec) – 23/19/pril
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27–28/sp
O petem poročilu na temo imunitete državnih predstavnikov pred
tujo kazensko jurisdikcijo (Luka Martin Tomažič) –
39‑40/25–26/č
Uničevanje verske in kulturne dediščine je mednarodni zločin (Igor
Vuksanović) – 41‑42/36–37/sp

Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva
dejanja zoper pravosodje (Sabina Zgaga) – 43/36–37/sp

Mednarodno kazensko sodišče
glej tudi Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo (Beti Hohler) –
9/15–16/č
Poveljniška odgovornost za posilstva (Sabina Zgaga) – 14/28–29/sp
Uničevanje verske in kulturne dediščine je mednarodni zločin (Igor
Vuksanović) – 41‑42/36–37/sp
Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva
dejanja zoper pravosodje (Sabina Zgaga) – 43/36–37/sp
Prihodnost Mednarodnega kazenskega sodišča (Maja Korimšek) –
49‑50/35–36/č

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva (Dominika Švarc) –
14/26–28/sp
Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu (Dominika Švarc) –
15/24–26/sp
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27-28/sp

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
Diplomatsko pravo: izbrane konvencije (Natali Gak) – 12‑13/43/prik
Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine
prava (Dominika Švarc) – 22/31–32/prik
Med dvema ognjema: pravna vprašanja in Elginova zbirka (Izidor
Janžekovič) – 25‑26/10–12/č
Dosje: notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Ivan Kristan) –
25‑26/19/pril
Tretji izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah – velik
korak naprej v varovanju otrokovih pravic na mednarodni ravni
(Ljubica Šalinger) – 31‑32/19–20/č
Brexit in opcije za nadaljnjo liberalizacijo trgovine (Irena Peterlin) –
34/18–19/č
Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči
napovedi izstopa Velike Britanije iz EU (Jana Zbačnik) –
35/25/pril
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja (Maja
Korimšek) – 36‑37/20–22/č
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? (Gregor
Maček) – 36‑37/8–10/č
Kaljenje vrhunskih pomorskopravnih strokovnjakov na Malti (Miha
Jesenko) – 39‑40/38–41/int
Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom (Patricij Maček) –
49‑50/52–53/por
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji (Petra
Forjanič) – 49‑50/29–31/č

mednarodno zasebno pravo
Uporaba videokonference pri pridobivanju dokazov v tujini (Judita
Dolžan) – 6/30/por
Evropsko potrdilo o dedovanju – nov instrument na področju
mednarodnega zasebnega (dednega) prava (Tjaša Ivanc) –
7‑8/25/pril
Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU (Katarina
Sever) – 10/21/pril
Razveza zakonske zveze (Nana Weber) – 39‑40/29–30/vo

meja
Še en »politični« izziv pred varuhinjo (Matevž Krivic) – 1/8–10/č
Graničarji (Jože Mencinger) – 11/20/č
Stvarna služnost – delitev služeče nepremičnine – preštevilčenje
parcel – 34/24–25/sp
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova (Dominika Švarc) – 36‑37/36–38/sp

merilo za izbor
glej tudi javna naročila
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Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor
ponudbe v postopkih javnega naročanja (Klemen Pohar) –
10/6–10/č

migracije
Graničarji (Jože Mencinger) – 11/20/č
Premestitve in preselitve (Irena Vovk) – 11/34/por
Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt (Janez
Kranjc) – 22/34/č
Težak položaj migrantov v negotovih časih migracijske politike EU
(Katarina Vatovec) – 23/24–25/sp
Spletni smerokaz: Spletni center znanja za migracije in demografijo
(Irena Vovk) – 27/38/prik
Spletni smerokaz: Refugees Welcome (Irena Vovk) – 29‑30/50/prik
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (Patricij Maček in Vesna Kranjc) –
43/22–25/por

minimalna plača
glej tudi plače
Minimalna plača (Miha Šercer) – 11/21/vo
Scripturam: Običajna evropska plača (Janja Hojnik) – 39‑40/27/č
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp

minister
glej tudi funkcionarji
Neustrezno izvajanje nadzorstvene funkcije Ministrstva za javno
upravo nad Inšpektoratom za javni sektor – 41‑42/34/mo
In flagranti: Pod giljotino (Hinko Jenull) – 44/27/č

mladoletne osebe
Odobritve pravnih poslov na centru za socialno delo (Alenka
Križnik) – 25‑26/14–15/č
Pravica odločanja dijakov (Nana Weber) – 36‑37/11–12/por
Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v javnih dijaških domovih
(Anida Sarajlić) – 44/11–12/č
Kdaj otroku postaviti posebnega oziroma t. i. kolizijskega skrbnika
(Nada Caharijaz Ferme) – 48/18–19/č

množično financiranje
glej crowdfunding

mobing
Obdelava osebnih podatkov v sodnih postopkih – stranke in
izvedenci (Irena Vovk) – 16‑17/26–27/mo
Politična in vrednostna (ne)zadržanost delodajalca (Luka Mišič in
Nina Krajnc) – 20‑21/21–23/č
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 29‑30/34-37/sp
Spletni smerokaz: Spregovori! (Irena Vovk) – 31‑32/50/prik
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove – diskriminacija –
trpinčenje na delovnem mestu – 33/26–29/sp
Mobing na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 41‑42/17–19/č
Inšpekcijski nadzor šele tri leta po prijavi – 49‑50/42/mo

model
glej tudi industrijska lastnina
Prikaz videza izdelka pri registraciji modela (Klemen Pohar) –
20‑21/35–36/sp

morala
glej tudi etika in morala
Moralnost prava (Igor Karlovšek) – 18/32–33/prik

morje
O (ne)življenjski razlagi prava glede uporabe tujega podvodnega
plovila v slovenskem morju (Marko Pavliha) – 27/14–16/č

mučenje
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Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama (Ana Pakiž) –
16‑17/30–32/sp
Meje načela vzajemnega zaupanja pri izvršitvi evropskega naloga
za prijetje (Katarina Vatovec) – 16‑17/34–35/sp
Sprememba vere v azilnem postopku (Nana Weber) – 19/27–28/sp
Pasivnost države glede nasilja v družini (Lena Šutanovac) –
20‑21/36–37/sp
Deset let OPCAT-a (Irena Vovk) – 28/34/por
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načelo enakosti
Spletni smerokaz: Enakost med spoloma (Irena Vovk) – 3‑4/46/prik
Registracija istospolne partnerske skupnosti – kršeno načelo
enakosti – 9/21/sp
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 12‑13/38–39/sp
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev
načela enakosti (Igor Vuksanović) – 18/24–25/sp
Obdavčenje izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja s strani Modre zavarovalnice, d.d. (Katja Triller
Vrtovec) – 18/8–10/č
Pogoj pokojninske dobe brez dokupa – 20‑21/30/sp
Vse več nestrpnosti in sovraštva (Vlasta Nussdorfer) – 22/3/uv
Različen položaj najemnikov v neprofitnih in tržnih stanovanjih –
22/21/sp
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke
izvršbe ali zavarovanja – 22/21/sp
Univerzalni temeljni dohodek – rešitev vseh obstoječih ali past
novih težav? (Grega Strban in Renata Mihalič) – 28/3/uv
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Branko
Erčulj) – 31‑32/6/č
Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito
ravnanje stanovanjske inšpekcije – 34/23/mo
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje (Andrej Ferlinc) – 34/6–9/č
Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
(Miroslav Mozetič) – 34/19/odm
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS (Jože
Korpič) – 38/17–18/č
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 (Milena Basta
Trtnik) – 39‑40/29/pril
Štiriletno neodločanje Inšpektorata RS za okolje in prostor o
predlogu pobudnice – 41‑42/35/mo
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno (Andraž Teršek) – 48/8–9/č

načelo nevtralnosti
Nova evropska pravila o odprtosti interneta (Mark Pohar) – 2/6–8/č

nadomestila
glej tudi dodatki
Priznanje pravice do nadomestila med brezposelnostjo šele po
posredovanju Varuha – 6/20/mo
Vrnitev nadomestila plače – neupravičena pridobitev – 7‑8/29–31/sp
Nezgoda na delovnem mestu (Janja Cigoj) – 14/19/vo
Uveljavljanje socialnih pravic pred upravnimi organi – varstvo pravic
strank – 28/20–22/sp
Zakaj ni nadomestila ob odhodu delavca v drugo družbo, kot je to
ob prestopu športnika? (Suzana Pisnik) – 28/13/č
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 33/30–31/sp
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp
Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj pri
upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti (Alenka
Antloga) – 35/28–29/sp
Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice (Žiga
Rejc) – 35/10–12/č
Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika (Nana
Weber) – 36‑37/32/vo
Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči –
36‑37/34/mo
Obračunavanje DDV pri slednih pravicah – 39‑40/29/erar
Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti – 41‑42/33-36/sp
Zaradi nevednosti o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
izgubila pravico do nadomestila za primer brezposelnosti –
43/33/mo
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 44/38/mo
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Počitek v primeru pripravljenosti na delo (Miha Šercer) – 48/27/vo

nadure
glej delovni čas

nadzor
Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij (Aleš Završnik) – 6/25–26/sp
Videonadzor za osebno rabo (Irena Vovk) – 22/24/mo
Posredovanje seznama strank AVTP (Irena Vovk) – 23/23/mo
Odlična obravnava problematike inšpekcijskega nadzora (Igor
Vuksanović) – 28/32–33/prik
In flagranti: Pazi, snemamo! (Hinko Jenull) – 29‑30/29/č
Pasti spreminjanja policijskih pooblastil (Mojca Prelesnik) –
31‑32/3/uv
Varnost in zasebnost (Irena Vovk) – 34/30/por
Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač (Mitja
Stefancic) – 38/11–12/č
Neustrezno izvajanje nadzorstvene funkcije Ministrstva za javno
upravo nad Inšpektoratom za javni sektor – 41‑42/34/mo
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? (Sandra
Kajtazović) – 44/16–18/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č
Nadzor poslovanja sodišč (Toni Tovornik) – 49‑50/54/por

nadzor nad delom sodnika
glej tudi nadzor
Z nepravočasnim ukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt
bolnega (Ivan Šelih) – 7‑8/16–17/č

nadzorni svet
glej tudi skupščina (družbe) in delniška družba
Sejnine članov nadzornega sveta delniške družbe (Luigi Varanelli) –
12‑13/26–27/vo
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? (Igor
Vuksanović) – 24/17–18/vo
Deset let od uveljavitve ZGD-1 (Patricij Maček) – 49‑50/49–50/por

nagrada
Spletni smerokaz: RegioStars 2016 (Irena Vovk) – 10/38/prik
Priznanja in nagrade za leto 2016 – 39‑40/6–9/por

najem
glej tudi najemna pogodba
Problematika družinskih grobov – 11/25/mo
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – pogosta vprašanja
in odgovori – 15/19/erar
Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv (Sandi
Kodrič) – 38/20/č
Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike
Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV –
48/27/erar

najemna pogodba
glej tudi najem
Sodna odpoved najemne pogodbe za poslovne prostore – začetek
teka odpovednega roka – 2/23–25/sp
Država kot najemnik poslovnih prostorov – odpoved najemne
pogodbe za nedoločen čas – 10/22–25/sp
Osebni podatki pri sklepanju najemne pogodbe (Irena Vovk) –
31‑32/34–35/mo
Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor (Nana Weber) –
48/27/vo

napake
Podjemna pogodba (Marko Brus) – 24/17/pril
Varstvo kupcev stanovanj – napaka, ki znatno ovira normalno
uporabo nepremičnine – odstop od pogodbe – 24/23–24/sp
Neustreznost in zastarelost ZPP glede brzojavov in telefaksov (Lena
Šutanovac) – 29‑30/39/sp
Pravila odškodninske odgovornosti letalskega prevoznika
zaradi slabše namestitve potnika na letu (Zoran Skubic) –
29‑30/40/sp
Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo (Maša Žehelj) –
39‑40/9–12/č

Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene (Damjan Možina) –
43/16-20/č
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz prvega
odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika (Dejan Kramar) –
45‑46/29–30/č
Don Kihot in pravnoformalistični mlini (Marko Novak) –
45‑46/44–45/prik
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in
sodnikov (Andraž Teršek) – 47/23/pril
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp
Pravica do povrnitve škode – protipravnost ravnanja upravnega
organa v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja –
49‑50/41–43/sp

naravni sodnik
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp

nasilje
Nasilje v družini (Irena Vovk) – 5/34/por
Še bolj brez milosti do nasilja? (Vesna Bergant Rakočević) –
7‑8/3/uv
Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti
tudi starši – 9/25/mo
Pasivnost države glede nasilja v družini (Lena Šutanovac) –
20‑21/36–37/sp
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27–28/sp
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 29‑30/34-37/sp
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp
Ustavimo nasilje! (Irena Vovk) – 33/34/por
Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami (Irena
Vovk) – 38/32/prik
Mobing na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 41‑42/17–19/č
Kršitev pravic dijakinj srednje poklicne in tehniške šole –
41‑42/34–35/mo
Proti nasilju (Irena Vovk) – 47/34/por
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Leon Vedenik in Jožef
Kovač) – 49‑50/18–21/č

nasprotje interesov
O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? (Andreja
Kokalj) – 31‑32/17–19/č
Nam civibus inter se rixantibus, procul a litibus ad loca tuta
migrandum, ubi minus venti perflant (Janez Kranjc) – 33/34/č
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba (Luka
Vlačić) – 38/8–10/č
Zakonska nezvestoba in odškodnina (Igor Vuksanović) –
43/20–21/odm
Kdaj otroku postaviti posebnega oziroma t. i. kolizijskega skrbnika
(Nada Caharijaz Ferme) – 48/18–19/č
Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov (Sandi Kodrič) – 49‑50/38/č

ne bis in idem
glej tudi pravnomočnost
Nadaljevano kaznivo dejanje in načelo ne bis in idem (Barbara
Zobec) – 16‑17/23/pril
Nadaljevano kaznivo dejanje – ne bis in idem – 24/19–20/sp
Načelo ne bis in idem skozi prizmo Schengenskega sporazuma
(Zoran Skubic) – 29‑30/41/sp
Bistvo kazenskega procesnega prava (Milan Vajda) – 34/11–12/č

nekaznovanost
Potrdilo o nekaznovanosti (Irena Vovk) – 7‑8/30–31/mo

Nemčija
Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče (Nika
Skvarča) – 6/24-25/sp
Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje
nevarnega storilca zaradi duševne bolezni (Matej Cerar) –
7-8/35-36/sp
Boj proti terorizmu – pomanjkljivosti slovenske ureditve glede na
prakso ZR Nemčije (Nina Židanik) – 10/13–15/č
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
(Martina Greif) – 14/24/sp
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Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico do
denarne odškodnine? (Ines Gorjup, Maksimilijan Gale) –
19/26-27/sp

neodvisnost
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata (Igor
Vuksanović) – 7‑8/36–37/sp
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp
O liku slovenskega sodnika (Andrej Berden) – 22/19/pril
Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine
prava (Dominika Švarc) – 22/31–32/prik
Volitve in pavperizirano novinarstvo (Sandi Kodrič) – 44/28/č
Izzivi za ustavno sodstvo tudi po 25 letih (Jadranka Sovdat) – 44/3/uv
Prav(ičn)o: Depolitizacija sodstva (Ciril Ribičič) – 49‑50/37/č

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Poplačilo majhnega dolga še vedno (le) z nepremičninsko izvršbo –
6/20–21/mo
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah v Sloveniji in
ugotavljanje vzajemnosti (Darja Šumah) – 7‑8/10–12/č
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
(Simona Toplak Bohinc) – 14/19/pril
Odmera davka na promet z nepremičninami – 14/21/sp
Delitev solastne nepremičnine – 15/21–22/sp
Obdavčitev nepremičnin – 18/18/erar
Davčna osnova – posplošena tržna vrednost – 20‑21/30/sp
Prenos lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju ali
stanovanjski hiši in plačilo davka (Jernej Podlipnik) – 22/19/vo
Nepravilno zaračunani oskrbni stroški bivanja v domu starejših
občanov – 23/22/mo
Dvojna vloga nepremičninskih posrednikov (Suzana Pisnik) –
23/8–9/č
Družbena pogodba – 25‑26/21–24/sp
Javna dražba v luči tehnološkega napredka in izboljšanja stanja
gospodarstva (Matjaž Šuc) – 28/9–12/č
Izločitvena pravica na nepremičninah (Nadija Šuler) – 29‑30/28/č
Stvarna služnost – delitev služeče nepremičnine – preštevilčenje
parcel – 34/24–25/sp
Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice (Žiga
Rejc) – 35/10–12/č
Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine
(Jernej Podlipnik) – 36‑37/31–32/vo
Izvršba na nepremičnini je povsem humana (Lena Šutanovac) –
36‑37/39/sp
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin (Marijana Vugrin) –
38/15–17/č
Obvestilo glede izvajanja drugega odstavka 45. člena ZDDV-1
v povezavi z 78. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 –
39‑40/29/erar
Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju (Matjaž Tratnik) –
48/20–23/č
Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot posel
rednega upravljanja (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
49‑50/17–18/č

nepristranost
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata (Igor
Vuksanović) – 7‑8/36–37/sp
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp
Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine
prava (Dominika Švarc) – 22/31–32/prik
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
Nespoštovanje sodišča (Vesna Bergant Rakočević) – 43/6–7/č
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 45‑46/36–37/sp

nesreča
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Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem
prometne nesreče – 6/21–23/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
neupravičena pridobitev
glej tudi condictio indebiti
Vrnitev nadomestila plače – neupravičena pridobitev – 7‑8/29–31/sp

nevladne organizacije
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij neustavna?
(Urška Gliha in Nataša Miljević) – 11/14–16/č

nevroznanost
Možgani na zatožni klopi (Aleš Završnik) – 2/32–33/prik

nezaželena komunikacija
Oglaševanje prek TV-sprejemnika (Irena Vovk) – 14/22/mo
Neposredno trženje na osebne elektronske naslove zaposlenih
(Irena Vovk) – 49‑50/44/mo

ničnost
Meje zaščite besedne znamke Skupnosti »Winnetou« (Zoran
Skubic) – 15/27–28/sp
Pravni interes za tožbo – vmesni ugotovitveni zahtevek –
27/24–26/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna tožba
(Matjaž Tratnik) – 31‑32/22–26/č

nočno delo
glej delovni čas

notariat
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
(Simona Toplak Bohinc) – 14/19/pril
Vpis v centralni register oporok (Irena Vovk) – 41‑42/46/por

novinarji
glej tudi mediji in javna občila
Veljavnost nezavezujoče kolektivne pogodbe (Nana Weber) –
23/19/vo
Volitve in pavperizirano novinarstvo (Sandi Kodrič) – 44/28/č

O
občine
glej tudi lokalna samouprava
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 1. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Urejanje prostora – poseg v lastninsko pravico – 16‑17/24/sp
Dostop občinskega svetnika do zbirk osebnih podatkov redarstva
(Irena Vovk) – 19/25/mo
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/22/sp
Občin, ki organizirajo prevoze šolarjev, ni mogoče šteti za davčne
zavezanke po Direktivi o DDV (Zoran Skubic) – 20‑21/38–39/sp
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? (Igor
Vuksanović) – 24/17–18/vo
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp
Med zakonsko ureditvijo in prakso upravljanja varnosti v lokalni
skupnosti (Petra Posega) – 31‑32/20–21/č
Predkupna pravica občine (Nana Weber) – 31‑32/31–32/vo
Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse
občini (Irena Vovk) – 36‑37/32–33/mo
Osebni podatki prejemnikov subvencij (Irena Vovk) – 38/24/mo
Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji do leta 2020 (Nejc Brezovar) – 43/25–26/č
Urejanje prostora – varstvo kulturne dediščine – 44/30/sp
Financiranje občin – 48/28–29/sp

obdelava podatkov
glej tudi informacijska tehnologija
Paradoksi: Diktatura podatkov (Aleš Završnik) – 7‑8/23/č
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih (Aleš Završnik) –
14/17/č
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja
(Mateja Prešern in Renata Zatler) – 20‑21/15–17/č
Videonadzor za osebno rabo (Irena Vovk) – 22/24/mo

O

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Paradoksi: Regulacija represivnih rab umetne inteligence (Aleš
Završnik) – 27/19/č
Paradoksi: Napovedovanje v pravu: med intuicijo in podatki (Aleš
Završnik) – 34/21/č
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č
Hramba določenih spletnih osebnih podatkov zaradi obrambe pred
kibernetskimi napadi (Zoran Skubic) – 49‑50/47/sp

obid zakona
glej izigravanje zakona

obličnost
Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela (Janja Cigoj) –
22/20/vo

obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
»Nekrivdna« odpoved koncesijske pogodbe (Klemen Pohar) –
2/26/sp
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe (Igor Vuksanović) –
11/11–13/č
Sejnine članov nadzornega sveta delniške družbe (Luigi Varanelli) –
12‑13/26–27/vo
Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe (Matija Damjan) –
14/32–33/prik
Določitev časa prenehanja obresti (Luigi Varanelli) – 23/19–20/vo
Podjemna pogodba (Marko Brus) – 24/17/pril
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti in
odškodninska odgovornost organizatorja tekme (Mina
Kržišnik) – 25‑26/6–8/č
Družbena pogodba – 25‑26/21–24/sp
Delovne naloge (Miha Šercer) – 27/22–23/vo
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna tožba
(Matjaž Tratnik) – 31‑32/22–26/č
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih
obrestnih mer (Igor Vuksanović) – 33/18–19/č
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS (Jože
Korpič) – 38/17–18/č
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba (Luka
Vlačić) – 38/8–10/č
Zavarovalna pogodba v korist tretjega – prenehanje zavarovalnega
kritja zaradi neplačila premije – opozorilo in obvestilo po
tretjem in četrtem odstavku 937. člena OZ – 39‑40/31–34/sp
Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –
39‑40/31/sp
Zakonska nezvestoba in odškodnina (Igor Vuksanović) –
43/20–21/odm
Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo (Damjan
Možina) – 43/44–45/prik
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz prvega
odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika (Dejan Kramar) –
45‑46/29–30/č

obramba
Še en »politični« izziv pred varuhinjo (Matevž Krivic) – 1/8–10/č
Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? (Matevž Krivic) –
9/3/uv
Pravica do stavke – 12‑13/27/sp
Preprosta ekonomika članstva v Natu (Jože Mencinger) – 15/18/č
Je res prilagajanje obrambnega in varnostnega podsistema države
varnostnim razmeram edina grožnja človekovim pravicam?
(Bećir Kečanović) – 19/13–14/č
Izjemna pooblastila vojske – 24/19/sp
Med zakonsko ureditvijo in prakso upravljanja varnosti v lokalni
skupnosti (Petra Posega) – 31‑32/20–21/č

obrazložitev
Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena – 33/24–25/mo
Nenačelnost Ustavnega sodišča RS (Tomaž Mavri) – 45‑46/26/č

obresti
Pravilnik o priznani obrestni meri (negativni variabilni del) –
20‑21/27/erar

Določitev časa prenehanja obresti (Luigi Varanelli) – 23/19–20/vo
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih
obrestnih mer (Igor Vuksanović) – 33/18–19/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Jože Mencinger) – 35/24/č

obveščevalna agencija
glej tudi obveščevalne službe
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča (Janez Žirovnik) – 29‑30/19–20/č

obveščevalne službe
glej tudi obveščevalna agencija
Tajni nadzor le s sodno odredbo (Rosana Lemut-Strle) –
16‑17/32–34/sp
Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama (Ana Pakiž) –
16‑17/30–32/sp
Paradoksi: Evropski digitalni habeas corpus (Aleš Završnik) –
20‑21/25/č
Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač (Mitja
Stefancic) – 38/11–12/č

obvezne sestavine
Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela (Janja Cigoj) –
22/20/vo
obveznost obveščanja/svetovanja
Zavarovalec kot potrošnik (Šime Ivanjko) – 33/23/pril
Zadržanje odločitev delodajalca (Miha Šercer) – 34/23/vo
Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36‑37/16–18/č
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne instrumente
(Dušan Jovanovič, Franjo Mlinarič in Miha Bratina) –
39‑40/20–23/č

obvladovanje tveganj
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev
(Nenad Mrdaković) – 44/29/pril

očetovstvo
Očetovski dopust (Irena Vovk) – 2/34/por
Poznavanje svojega pravega izvora – pravica ali dolžnost otroka?
(Tina Kraigher Mišič) – 10/25–26/sp
Paternitetni spori z vidika legitimacije (Barbara Mazovec Kšela) –
22/8–9/č
Izpodbojnost izjave o priznanju očetovstva v luči najnovejših
odločitev Ustavnega sodišča RS (Jernej Velikonja) – 23/11–12/č
Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi
(Nana Weber) – 33/11–12/č

odgovornost
Okviri in narava priznanj(a) krivde v veljavnem Zakonu o kazenskem
postopku (Aleksander Karakaš) – 3‑4/25/pril
UKC Ljubljana že deset mesecev ne odgovori – kdo je
odgovoren? – 10/24/mo
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp
Poveljniška odgovornost za posilstva (Sabina Zgaga) – 14/28–29/sp
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva (Dominika Švarc) –
14/26–28/sp
Alibaba in problematika varstva znamk (Kevin Rihtar) – 15/15–16/č
Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu (Dominika Švarc) –
15/24–26/sp
Terjanje neporavnanih obveznosti iz delovnega razmerja (Janja
Cigoj) – 23/20/vo
In flagranti: Med pozitivizmom in pravičnostjo (Hinko Jenull) –
23/17/č
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov (Tina
Kraigher Mišič) – 24/26–27/sp
Delovne naloge (Miha Šercer) – 27/22–23/vo
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27–28/sp
Pravna negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja (Tina
Čeh) – 29‑30/26–27/č
Razlogi za izključitev kazenskopravnega ravnanja (Primož
Baucon) – 31‑32/31/pril
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Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 31‑32/38–39/sp
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje (Andrej Ferlinc) – 34/6–9/č
Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme (Albin
Igličar) – 35/8–9/č
Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?
(Zoran Skubic) – 41‑42/38–39/sp
Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah (Jorg
Sladič) – 41‑42/44–45/prik
Poplačilo zapustnikovih kreditov (Nana Weber) – 41‑42/32/vo
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (Patricij Maček in Vesna Kranjc) –
43/22–25/por
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo
(Andraž Teršek) – 43/12–13/č
Don Kihot in pravnoformalistični mlini (Marko Novak) –
45‑46/44–45/prik
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in
sodnikov (Andraž Teršek) – 47/23/pril
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema (Mitja Stefancic) – 48/12–13/č
Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike
Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV –
48/27/erar
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(Kristijan Anton Kontarščak in Urška Kupec) – 49‑50/21–22/č

odločba
Dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela upravnega
akta – (ne)seštevanje zneskov različnih davkov za namene
dovoljenosti revizije – davek na dodano vrednost (DDV) –
davek od dohodka iz kapitala – dejanski odpust dolga –
11/22–26/sp
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja – 48/27/erar

odpadki
Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (Ana Srovin
Coralli, Jan Marčič Maruško, Aljoša Petek in Vasilka Sancin) –
2/15–16/č

odpoklic
Odpoklic direktorja d. o. o. (Miha Šercer) – 15/20/vo
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril

odpoved dedovanju
glej tudi dedovanje
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju kmalu tudi med
zakonci, zunajzakonskimi in istospolnimi partnerji? (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 11/9–11/č
Poplačilo zapustnikovih kreditov (Nana Weber) – 41‑42/32/vo

odpoved pogodbe o zaposlitvi
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glej tudi pogodba o zaposlitvi
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu (Miha Šercer) – 1/21/vo
Primer iz prakse: odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu
(Sara Kuhar-Dobnikar) – 5/12–13/č
Prisilno upokojevanje (Miha Šercer) – 9/20/vo
Kršitev z znaki kaznivega dejanja (Miha Šercer) – 12‑13/26/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti (Janja
Cigoj) – 15/19–20/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža (Nana
Weber) – 16‑17/23/vo
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/12–14/č
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost –
20‑21/34/mo

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Javni uslužbenci – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov – ukinitev organa – 20‑21/33–35/sp
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu (Miha Šercer) – 20‑21/30/vo
Odpovedni rok delodajalca pri odpovedi iz poslovnega razloga in
razloga nesposobnosti (Nina Scortegagna Kavčnik) –
22/14–15/č
Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela (Janja Cigoj) –
22/20/vo
Terjanje neporavnanih obveznosti iz delovnega razmerja (Janja
Cigoj) – 23/20/vo
Odpravnina (Nina Scortegagna Kavčnik) – 24/8–9/č
Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa (Janja Cigoj) –
24/18/vo
Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
(Nataša Belopavlovič) – 24/31/prik
Izredna odpoved delavca (Miha Šercer) – 28/20/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prek
pooblaščenca – 31‑32/36/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove – diskriminacija –
trpinčenje na delovnem mestu – 33/26–29/sp
Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi
(Nana Weber) – 33/11–12/č
Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36‑37/16–18/č
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (Tilen Tacol in
Matevž Fortin) – 36‑37/12-15/č
Opozorilo pred odpovedjo (Miha Šercer) – 38/21/vo
Vročitev odpovedi (Miha Šercer) – 39‑40/31/vo
Zavrženje tožbe – fikcija vročitve – 39‑40/34/sp
Pravice staršev s krajšim delovnim časom (Miha Šercer) –
39‑40/30/vo
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? (Janja Cigoj) – 41‑42/32/vo
Odpoved v času bolniške odsotnosti (Miha Šercer) – 41‑42/31/vo
Pozitiven razplet primera Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki –
primer slabe prakse Eko sklada – 43/33/mo
Zaradi nevednosti o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
izgubila pravico do nadomestila za primer brezposelnosti –
43/33/mo
Ustreznost zaposlitve (Miha Šercer) – 44/29–30/vo
Status starejšega delavca (Miha Šercer) – 47/23/vo
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
48/27/erar

odpravnine
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada
načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na
podlagi starosti? (Zoran Skubic) – 22/27–28/sp
Odpravnina (Nina Scortegagna Kavčnik) – 24/8–9/č
Pravice staršev s krajšim delovnim časom (Miha Šercer) –
39‑40/30/vo
Odpravnina pri pogodbi za določen čas (Miha Šercer) – 45‑46/31/vo

odstop (s funkcije)
glej tudi odpoklic
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril

odstop terjatve
Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika –
10/21/erar
Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –
39‑40/31/sp

odškodnina
glej tudi odškodninska odgovornost
Povrnitev nepremoženjske škode – opredelitev teže poškodbe –
3‑4/27–28/sp
Povrnitev nepremoženjske škode (Neža Kompare) – 6/29/sp
Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po
vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu – 12‑13/32/mo
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Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico do
denarne odškodnine? (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) –
19/26–27/sp
Kršitev konkurenčne klavzule – pogodbena kazen – 24/21–23/sp
Stroški predpravdnega izvedenskega mnenja (Vanja Maček) –
29‑30/8–9/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS (Jože
Korpič) – 38/17–18/č
Nesreča pri delu – regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije – samozaposlena oseba – 38/23–24/sp
Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –
39‑40/31/sp
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39‑40/35/sp
Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
Pogodba o finačnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 48/29–30/sp

odškodninska odgovornost
glej tudi odgovornost
In flagranti: Slovenski pravni slog (Hinko Jenull) – 3‑4/23/č
Odškodninska odgovornost delodajalca – fizični napad stranke na
delavko CSD – 3‑4/28–30/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – odgovornost za ravnanje
tretjega – 6/19–21/sp
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega dovoljenja in
denarna kazen (Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 7‑8/6–8/č
Odgovornost države – aktivna volilna pravica – 7‑8/27–29/sp
Letalski prevoznik je zaradi zamude odgovoren tudi za povrnitev
zneska (pre)več izplačanih dnevnic (Zoran Skubic) –
9/29–30/sp
Pravne posledice nezvestobe v zakonski zvezi (Luka Vlačić) –
10/11–13/č
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe (Igor Vuksanović) –
11/11–13/č
Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude
letalskega prevoznika (Zoran Skubic) – 12‑13/35–36/sp
Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega
prevoznika (Zoran Skubic) – 14/25–26/sp
Odškodninska odgovornost države (Vesna Ložak in Domen
Neffat) – 23/31–33/prik
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim
dejanjem (Nana Weber) – 23/6–7/por
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti in
odškodninska odgovornost organizatorja tekme (Mina
Kržišnik) – 25‑26/6–8/č
Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi učinki po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 28/26–27/sp
Odškodninska odgovornost delavca (učitelj) (Janja Cigoj) –
29‑30/32/vo
Pravila odškodninske odgovornosti letalskega prevoznika
zaradi slabše namestitve potnika na letu (Zoran Skubic) –
29‑30/40/sp
Poslovna odškodninska odgovornost avtošole (Jernej Velikonja) –
29‑30/21–22/č
Prepoved konkurenčne dejavnosti – razlika med konkurenčno
prepovedjo in konkurenčno klavzulo (Biljana Čamber Ristić) –
31‑32/7–8/č
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja
in nadzora po noveli ZGD-1I (Domen Neffat in Uroš Hočevar) –
35/6–8/č
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije (Zoran
Skubic) – 36‑37/40–41/sp
Pogodbena odškodninska odgovornost – zastaralni rok za
odškodninsko terjatev – gospodarska pogodba –
36‑37/33–34/sp
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba (Luka
Vlačić) – 38/8–10/č
Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo (Maša Žehelj) –
39‑40/9–12/č
Zakonska nezvestoba in odškodnina (Igor Vuksanović) –
43/20–21/odm

Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v
akte državnih institucij (Aleksij Mužina, Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44/18–20/č
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz prvega
odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika (Dejan Kramar) –
45‑46/29–30/č
Pravica do povrnitve škode – protipravnost ravnanja upravnega
organa v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja –
49‑50/41–43/sp
Stroški izobraževanja (Nana Weber) – 49‑50/39/vo
Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta, velikih
zamud ali zavrnitve vkrcanja (Mina Kržišnik) – 49‑50/15–16/č

odvetniki
glej tudi odvetništvo
Pregled bančnih računov odvetnika kot poseg v pravico do
zasebnosti (Ana Pakiž) – 2/28/sp
Odvetnik ne sme zadržati denarja stranke – 3‑4/29/mo
Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge (Marjan
Kos) – 5/23–24/sp
Hišna preiskava pri odvetniku, zaseg listin in predmetov ter
preiskava elektronskih naprav posegajo v odvetniško
zasebnost – 5/19–21/sp
Preiskovanje pri odvetniku in nauki z Ustavnega sodišča (Marko
Bošnjak) – 6/3/uv
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah (Lena Šutanovac) –
9/27/sp
Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost –
9/21/sp
Prav(ičn)o: Odvetniška zasebnost (Ciril Ribičič) – 15/17/č
Dolgotrajni postopek in kaznovanje odvetnika – 38/23/mo
Pridobitev osebnih podatkov o statusu študenta prek odvetnika
(Irena Vovk) – 41‑42/37/mo
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 45‑46/36–37/sp
Povrnitev stroškov zagovornika v predkazenskem postopku (Vesna
Kermavt) – 48/14–15/č

odvetništvo
glej tudi odvetniki
Odvetniška ustavnost (Igor Vuksanović) – 19/32–33/prik
Odvetništvo na Slovenskem (Andrej Razdrih) – 22/32–33/prik
Pojem zlorabe pravice in pravni argument prepovedi zlorabe
pravice (Milan Vajda) – 24/9–11/č
Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi učinki po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 28/26–27/sp

odvzem življenja
glej tudi smrt, uboj in umor
Med umorom in ubojem po KZ-1 (Andrej Ferlinc) – 7‑8/18–21/č
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita (Alenka Oven) –
33/29–30/sp
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39‑40/35/sp
Paradoksi: Odprava dosmrtnega zapora (Aleš Završnik) – 41‑42/29/č

oglasna deska
Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o
prenehanju društev? (Jelka Lugarič) – 12‑13/8–9/č

oglaševanje
Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na
podlagi anonimne telefonske prijave (Janko Arah) – 9/12–14/č
Meje pravice imetnika blagovne znamke v primeru nedovoljene
uporabe te znamke pri spletnem oglaševanju (Zoran Skubic) –
11/28–29/sp
Oglaševanje prek TV-sprejemnika (Irena Vovk) – 14/22/mo
Preobilje signalov in informacijska slepota (Sandi Kodrič) –
29‑30/30/č

Olimpijske igre
glej tudi šport
Doping: olimpijske steze brez ruskih šampionov (Vesna Bergant
Rakočević) – 31‑32/26–27/č
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oporoka
glej tudi dedovanje in dedno pravo
Vpis v centralni register oporok (Irena Vovk) – 41‑42/46/por

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Postopek skupnega dogovora – Pogosta vprašanja in odgovori –
34/23/erar
Povezana podjetja – Pogosta vprašanja in odgovori – 34/23/erar

Organizacija Združenih narodov
Deset let OPCAT-a (Irena Vovk) – 28/34/por

orožje
Posodabljanje nadzora nad trgovanjem z izdelki z dvojno rabo in
razsežnosti mednarodne varnosti (Irena Peterlin) –
12‑13/20–21/č
Paradoksi: Regulacija represivnih rab umetne inteligence (Aleš
Završnik) – 27/19/č

osebe javnega prava
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja
računov po 143. členu Pravilnika – 25‑26/19/erar
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 25‑26/19/erar
Scripturam: Študentski funkcionarji – Supra État? (Janja Hojnik) –
25‑26/17/č
Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna
DDV – 39‑40/29/erar
Institucije (Jan Zobec) – 41‑42/3/uv
Pozitiven razplet primera Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki –
primer slabe prakse Eko sklada – 43/33/mo

osebna razmerja
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe (Igor Vuksanović) –
11/11–13/č

osebni podatki
glej tudi varstvo osebnih podatkov
Predložitev osebne izkaznice ob plačevanju z moneto (Irena Vovk) –
1/22/mo
Pridobivanje podatkov o učencih od vrtca (Irena Vovk) – 1/22/mo
Mnenje glede vprašalnika za ravnatelje vrtcev (Irena Vovk) –
3‑4/30/mo
Elektronski naslov – psevdonim kot osebni podatek (Irena Vovk) –
5/21/mo
Zahteva za izbris nekdanjega člana (Irena Vovk) – 6/23/mo
Zbiranje izjav o cepljenju proti okužbi s HPV (Irena Vovk) – 6/23/mo
Osebni podatki v služnostni pogodbi (Irena Vovk) – 10/23/mo
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča (Janez Žirovnik) – 29‑30/19–20/č
Zloraba pravice (Irena Vovk) – 35/34/por
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
(Urban Brulc) – 47/6–8/č

osebni stečaj
glej tudi stečaj in stečajni postopek
Aktualna vprašanja osebnega stečaja (Dida Volk) – 5/19/pril
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju (Dida
Volk) – 9/6–9/č
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja (Anita
Napotnik) – 18/19–20/vo
Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva potrošnikov
po pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28–29/sp
Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici (Irena Vovk) –
33/27/mo
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja – v
teoriji in praksi (Sandra Frece) – 47/15–16/č

osebnostne pravice
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Kršitev osebnostnih pravic – spletni dnevnik (blog) – zahtevek za
odstranitev zapisa – 1/21-26/sp
Poseg v osebnost zaradi posesti golih fotografij (Klemen Pohar) –
3‑4/36/sp
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju
(Klemen Pohar) – 7‑8/39/sp
Odgovornost države – aktivna volilna pravica – 7‑8/27–29/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp
Žalitev prava in zdravega razuma (Matevž Krivic) – 18/15–16/č
Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija? (Cene Grčar) –
22/9–11/č
(Ne)priznanje plemiškega naziva po pravu Unije in po slovenskem
pravu (Zoran Skubic) – 25‑26/26–27/sp
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS (Jože
Korpič) – 38/17–18/č
Svobodno odločanje o rojstvu otrok (Miha Istenič) – 39‑40/24/č
Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –
39‑40/31/sp
Pravica do podobe in zdrava pamet (Nataša Pirc-Musar) –
49‑50/8–10/č

osnovni kapital
Ohranjanje osnovnega kapitala (Luigi Varanelli) – 3‑4/26/vo
Res pričakovan razplet? (Janja Zaplotnik) – 6/10–11/č
Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika –
10/21/erar
Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem
povečanju osnovnega kapitala d. o. o. (Saša Prelič) –
12‑13/6–8/č
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 43/29–30/vo

otroci
Državi ni treba priznati zakonske zveze s 14-letnim otrokom (Nika
Skvarča) – 2/29–30/sp
Poznavanje svojega pravega izvora – pravica ali dolžnost otroka?
(Tina Kraigher Mišič) – 10/25–26/sp
Sprememba skrbništva zaradi odhoda v tujino (Barbara Mazovec
Kšela) – 10/21/vo
Vštevanje v delovno dobo (Miha Šercer) – 10/21/vo
Z obrobja postave: Kompetentnost generacij(e) (Tomaž Pavčnik) –
11/19/č
Dostop otrok do sodstva (Irena Vovk) – 16‑17/46/por
Predlog DZak (Irena Vovk) – 23/34/por
Odobritve pravnih poslov na centru za socialno delo (Alenka
Križnik) – 25‑26/14–15/č
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27–28/sp
Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami –
27/26/mo
Dedovanje zakonca, ko je zapustnik preživel svojega edinega
otroka (Tina Čeh) – 27/12–13/č
Otrokove največje koristi: prazna floskula ali garant spoštovanja
otrokovih pravic? (Anita Goršek) – 28/7–9/č
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Začasna odločba o odvzemu otroka (Alenka Križnik) –
29‑30/23–24/č
Tretji izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah – velik
korak naprej v varovanju otrokovih pravic na mednarodni ravni
(Ljubica Šalinger) – 31‑32/19–20/č
Z obrobja postave: Otroška pravna razlaga (Tomaž Pavčnik) –
31‑32/29/č
Pravica odločanja dijakov (Nana Weber) – 36‑37/11–12/por
Ustreznost splošne dohodninske olajšave (Jernej Podlipnik) –
38/6–8/č
Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok
s posebnimi potrebami (Jasna Murgel) – 41‑42/12–14/č
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37–38/sp
Kdaj otroku postaviti posebnega oziroma t. i. kolizijskega skrbnika
(Nada Caharijaz Ferme) – 48/18–19/č
Domnevni dolg razlog za neizplačevanje priznane pravice iz javnih
sredstev – 48/28/mo
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji (Petra
Forjanič) – 49‑50/29–31/č

overitev
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
(Simona Toplak Bohinc) – 14/19/pril

O–P
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P
pacienti
glej tudi zdravstvo
Posvet na temo razmerja med pacientom in zdravnikom (Špela
Kogovšek) – 12‑13/40–41/por
Neobravnava pobudnikove pritožbe v zvezi s kršitvijo pacientovih
pravic – 33/25/mo

parlament
glej tudi Državni zbor Republike Slovenije
Učinkovitost slovenskega parlamenta v obdobju gospodarske
krize – izzivi in sposobnosti (Drago Zajc) – 22/12–14/č
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu (Tina Kraigher
Mišič) – 23/25–26/sp
Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega
tožilstva (Boštjan Zrnec Orlič) – 35/12–14/č
Italija pred ustavnim referendumom (Dejan Valentinčič) – 47/9–10/č

patent
glej tudi industrijska lastnina
Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega
patentnega urada (Klemen Pohar) – 6/15–16/č
Zdravila, njihova varnost in učinkovitost (Lena Šutanovac) –
15/30–31/por
Enotno sodišče za patente (Irena Vovk) – 24/34/por
Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA (Klemen Pohar) – 27/30/sp
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? (Gregor
Maček) – 36‑37/8–10/č

paulijanska tožba
glej tudi izpodbijanje dolžnikovih dejanj, izpodbojna tožba in actio
pauliana
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju (Dida
Volk) – 9/6–9/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna tožba
(Matjaž Tratnik) – 31‑32/22–26/č

plače
Prelisičenje zakona zaradi dodatka za stalno pripravljenost (Marko
Pavliha) – 3‑4/6–7/č
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 5/19/erar
Plača na podlagi delovne uspešnosti (Miha Šercer) – 6/19/vo
Vrnitev nadomestila plače – neupravičena pridobitev – 7‑8/29–31/sp
Blagajniški in inventurni manki (Miha Šercer) – 7‑8/26–27/vo
Minimalna plača (Miha Šercer) – 11/21/vo
Nezgoda na delovnem mestu (Janja Cigoj) – 14/19/vo
Odpravnina (Nina Scortegagna Kavčnik) – 24/8–9/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp
Osebni podatki pri sklepanju najemne pogodbe (Irena Vovk) –
31‑32/34–35/mo
Skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo –
pridobitev višjega habilitacijskega naziva – določitev višje
plače – začetek teka obdobja napredovanja – 33/23–26/sp
Pobot pri plači (Miha Šercer) – 35/26/vo
Scripturam: Običajna evropska plača (Janja Hojnik) – 39‑40/27/č
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) –
45‑46/8–11/č
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti (Irena Vovk) –
45‑46/32/mo
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar

plačilna nedisciplina
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja (Anita
Napotnik) – 18/19–20/vo
Aktivna procesna legitimacija upravnika – vplačila v rezervni
sklad – 23/20–23/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp
Neposredna plačila podizvajalcem – koneksnost terjatev (Mitja
Šuligoj) – 31‑32/9–11/č
Kršitev delavskih pravic je preveč (Nataša Trček) – 43/3/uv

Neplačniki stroškov za vrtec bi bili ob točke za sprejem naslednjega
otroka – 44/32/mo
Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih – 45‑46/33/mo
Popravek odbitka DDV v primeru prisilne poravnave (Joži
Češnovar) – 45‑46/29/pril

plačilni nalog
glej tudi prekrški
Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega
prevoznika (Zoran Skubic) – 14/25–26/sp

plovilo
glej tudi vozila
Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse
občini (Irena Vovk) – 36‑37/32–33/mo

pobot
Blagajniški in inventurni manki (Miha Šercer) – 7‑8/26–27/vo
Pobot (Nataša Skubic) – 15/34/č
Pobot terjatev ni v skladu z zakonom? – 25‑26/22/mo
Pobot pri plači (Miha Šercer) – 35/26/vo

podjemna pogodba
Podjemna pogodba (Marko Brus) – 24/17/pril
Neposredna plačila podizvajalcem – koneksnost terjatev (Mitja
Šuligoj) – 31‑32/9–11/č
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz prvega
odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika (Dejan Kramar) –
45‑46/29–30/č

podjetnik posameznik
glej tudi samostojni podjetnik
Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ (Irena Vovk) – 18/22/mo
Terjanje neporavnanih obveznosti iz delovnega razmerja (Janja
Cigoj) – 23/20/vo
Pobot terjatev ni v skladu z zakonom? – 25‑26/22/mo

pogodba o delu
Pravni položaj športnikov v Sloveniji (Filip Borsellino) – 12‑13/17–19/č

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Zavrnitev v. sprejem ponudbe nove, neustrezne pogodbe o
zaposlitvi (Maša Mihelj) – 3‑4/13/č
Pravni položaj športnikov v Sloveniji (Filip Borsellino) – 12‑13/17–19/č
Transformacija pogodbe o zaposlitvi (Miha Šercer) – 19/21–22/vo
Transformacija pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas
(Janja Cigoj) – 24/18/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno
odsotne delavke – 24/21/sp
Delovne naloge (Miha Šercer) – 27/22–23/vo
Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas (Suzana Pisnik) –
31‑32/11–12/č
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (Tilen Tacol in
Matevž Fortin) – 36‑37/12-15/č
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? (Janja Cigoj) – 41‑42/32/vo
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU (Ines Grah) –
43/10–12/č
Kršitev delavskih pravic je preveč (Nataša Trček) – 43/3/uv
Neplačana odsotnost z dela (Miha Šercer) – 43/30/vo
Skrajšanje delovnega časa (Nana Weber) – 44/30/vo
Ustreznost zaposlitve (Miha Šercer) – 44/29–30/vo
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD (Nina Scortegagna Kavčnik) –
49‑50/33–34/č

pogodbe
glej tudi obligacijsko pravo
Ali so roki v besedilih FIDIC prekluzivni samo za izvajalca? (Maja
Potočnik) – 6/8–9/č
Sejnine članov nadzornega sveta delniške družbe (Luigi Varanelli) –
12‑13/26–27/vo
Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe (Matija Damjan) –
14/32–33/prik
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Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo –
sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi – 22/22–25/sp
Dvojna vloga nepremičninskih posrednikov (Suzana Pisnik) –
23/8–9/č
Poslovna odškodninska odgovornost avtošole (Jernej Velikonja) –
29‑30/21–22/č
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih
obrestnih mer (Igor Vuksanović) – 33/18–19/č
Brexit in opcije za nadaljnjo liberalizacijo trgovine (Irena Peterlin) –
34/18–19/č
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije (Zoran
Skubic) – 36‑37/40–41/sp
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp
Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba – prijava ločitvene
pravice v stečajnem postopku – ustreznost in zadostnost
zavarovanja terjatve – 38/21–23/sp
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne instrumente
(Dušan Jovanovič, Franjo Mlinarič in Miha Bratina) –
39‑40/20–23/č
Zavarovalna pogodba v korist tretjega – prenehanje zavarovalnega
kritja zaradi neplačila premije – opozorilo in obvestilo po
tretjem in četrtem odstavku 937. člena OZ – 39‑40/31–34/sp
Odstop od pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo denarne
obveznosti – pogodbena kazen – 43/33–34/sp
Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene (Damjan Možina) –
43/16-20/č
Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo (Damjan
Možina) – 43/44–45/prik
Spletni smerokaz: Vzorci gradbenih pogodb (Irena Vovk) –
45‑46/50/prik
Priloga (II) (Nataša Skubic) – 45‑46/46/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č
Pogodba o finačnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 48/29–30/sp
Stroški izobraževanja (Nana Weber) – 49‑50/39/vo
Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot posel
rednega upravljanja (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
49‑50/17–18/č

pogodbena kazen
Kršitev konkurenčne klavzule – pogodbena kazen – 24/21–23/sp
Odstop od pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo denarne
obveznosti – pogodbena kazen – 43/33–34/sp
Pogodba o finačnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 48/29–30/sp

pogoji za sodelovanje
glej tudi javna naročila
Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega
naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v
ZJN-3 (Vida Kostanjevec) – 15/19/pril

pogrebna in pokopališka dejavnost
Problematika družinskih grobov – 11/25/mo
Trgovanje s smrtjo (Robert Martinčič) – 38/3/uv

poklicno usposabljanje
Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) –
15/19/vo

pokojnine
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glej tudi socialna varnost in upokojitev
Znižanje starostne meje za upokojitev (Miha Šercer) – 2/21/vo
Vdovska pokojnina (Sandra Pjanić) – 2/22/vo
Davčni zavezanci, prejemniki dohodka iz delovnega razmerja
ali pokojnine iz tujine – ne pozabite na vložitev napovedi za
odmero akontacije dohodnine – 7‑8/25/erar
Dolgotrajna oskrba – zakonodajni in drugi izzivi sodobne družbe
(Alenka Oven) – 18/18/pril
Obdavčenje izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja s strani Modre zavarovalnice, d.d. (Katja Triller
Vrtovec) – 18/8–10/č
Pogoj pokojninske dobe brez dokupa – 20‑21/30/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada
načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na
podlagi starosti? (Zoran Skubic) – 22/27–28/sp
Odmera pokojnine (Miha Šercer) – 22/20/vo
Spremembe in dopolnitve zakonov ne morejo biti predmet
avtentične razlage – 24/19/sp
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45‑46/37–38/sp

pokojninska doba
Pogoj pokojninske dobe brez dokupa – 20‑21/30/sp

pokrajine
glej tudi lokalna samouprava
Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji do leta 2020 (Nejc Brezovar) – 43/25–26/č
Italija pred ustavnim referendumom (Dejan Valentinčič) – 47/9–10/č

policija
Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (Miha
Šošić) – 15/32–33/prik
Nova policijska pooblastila (Miroslav Žaberl) – 15/3/uv
Novela ZNPPol – boj med sledenjem tehniki in varovanjem pravic
posameznikov (Mirko Pečarič) – 16‑17/6–9/č
Je res prilagajanje obrambnega in varnostnega podsistema države
varnostnim razmeram edina grožnja človekovim pravicam?
(Bećir Kečanović) – 19/13–14/č
Napoved zahteve za sodno varstvo (Miha Jesenko) –
20‑21/41–42/por
Odškodninska odgovornost države (Vesna Ložak in Domen
Neffat) – 23/31–33/prik
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti in
odškodninska odgovornost organizatorja tekme (Mina
Kržišnik) – 25‑26/6–8/č
Primer dobre prakse (Irena Vovk) – 25‑26/34/por
Paradoksi: Razvoj robotskega prava (Aleš Završnik) – 48/25/č

policijska pooblastila
Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? (Matevž Krivic) –
9/3/uv
Pasti spreminjanja policijskih pooblastil (Mojca Prelesnik) –
31‑32/3/uv

policijski postopek
Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (Miha
Šošić) – 15/32–33/prik

politične stranke
Zahteva za izbris nekdanjega člana (Irena Vovk) – 6/23/mo

politika
Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov (Rajko Knez) –
5/32–33/prik
Omejitev svobode izražanja zaradi varovanja ugleda pokojne
političarke (Alenka Antloga) – 10/26–27/sp
Populizem in ustavna demokracija (Matej Avbelj) – 10/3/uv
Z obrobja postave: Kompetentnost generacij(e) (Tomaž Pavčnik) –
11/19/č
Mehka moč in voditeljstvo (Igor Vuksanović) – 12‑13/44–45/prik
Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča (Dragica Wedam
Lukić) – 25‑26/3/uv
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
41‑42/6/č
In flagranti: Pod giljotino (Hinko Jenull) – 44/27/č
Reforma pravne države (Miha Jesenko) – 47/30–32/por
Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? (Patricij Maček) –
48/34–35/por
Prav(ičn)o: Depolitizacija sodstva (Ciril Ribičič) – 49‑50/37/č

pomorsko pravo
Pravniki, glejte široko (Karla Oblak) – 20‑21/43/por
O (ne)življenjski razlagi prava glede uporabe tujega podvodnega
plovila v slovenskem morju (Marko Pavliha) – 27/14–16/č
Kaljenje vrhunskih pomorskopravnih strokovnjakov na Malti (Miha
Jesenko) – 39‑40/38–41/int

pooblastilo
glej tudi prokura

P

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (Miha
Šošić) – 15/32–33/prik
Nova policijska pooblastila (Miroslav Žaberl) – 15/3/uv
Novela ZNPPol – boj med sledenjem tehniki in varovanjem pravic
posameznikov (Mirko Pečarič) – 16‑17/6–9/č
Je res prilagajanje obrambnega in varnostnega podsistema države
varnostnim razmeram edina grožnja človekovim pravicam?
(Bećir Kečanović) – 19/13–14/č
Primer dobre prakse (Irena Vovk) – 25‑26/34/por
Delovne naloge (Miha Šercer) – 27/22–23/vo
Administrativne sankcije: temeljna vprašanja (Martin Dekleva) –
29‑30/13–15/č
Predpravdno razkritje dokazov (Ivanka Demšar Potočnik) –
45‑46/6–8/č

pooblaščenec
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prek
pooblaščenca – 31‑32/36/sp
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev
(Nenad Mrdaković) – 44/29/pril

popravek
glej tudi finančni popravek
Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija? (Cene Grčar) –
22/9–11/č
Popravek odbitka DDV v primeru prisilne poravnave (Joži
Češnovar) – 45‑46/29/pril
Pritožbeni postopek v sporih o objavi popravka ali odgovora –
vročitev odgovora na pritožbo – pravica do izjave v postopku –
47/23–24/sp

populizem
glej tudi svoboda izražanja
Populizem in ustavna demokracija (Matej Avbelj) – 10/3/uv
Id optimum nobis uidetur quod petitores laudatoresque multos
habet, non id quod laudandum petendumque est (Janez
Kranjc) – 38/34/č
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (Patricij Maček in Vesna Kranjc) –
43/22–25/por
Neravnovesja in »Trumpeconomics« (Primož Cencelj) – 45‑46/28/č

poreklo blaga
glej tudi industrijska lastnina
Kdaj je francosko jabolčno žganje Calvados enako finskemu
Verladosu in zakaj madžarski tokaj ne sme biti slovenski točaj
(Zoran Skubic) – 7‑8/34–35/sp
Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega
carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb
s 1. majem 2016 – 12‑13/25/erar

Portugalska
Pregled bančnih računov odvetnika kot poseg v pravico do
zasebnosti (Ana Pakiž) – 2/28/sp

posest
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp

posilstvo
Poveljniška odgovornost za posilstva (Sabina Zgaga) – 14/28–29/sp

poslanci
glej tudi politika in parlament
Spletni smerokaz: Integrity Watch (Irena Vovk) – 23/38/prik
Spletni smerokaz: Parlameter (Gregor Zagozda) – 49‑50/58/prik

poslovna sposobnost
Ali odločba US ne zavezuje? (Irena Vovk) – 27/34/mo
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja (Alenka
Križnik) – 35/21–22/č

poslovne finance
glej tudi knjigovodstvo in bilance
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (Nejc Setnikar in Lena
Šutanovac) – 41‑42/19–21/č

poslovni prostori
Sodna odpoved najemne pogodbe za poslovne prostore – začetek
teka odpovednega roka – 2/23–25/sp
Država kot najemnik poslovnih prostorov – odpoved najemne
pogodbe za nedoločen čas – 10/22–25/sp
Dejanska etažna lastnina – navidezna solastnina – aktivna in
pasivna legitimacija – 14/21–23/sp
Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor (Nana Weber) –
48/27/vo

poslovni register
Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki
(Irena Vovk) – 19/24–25/mo

poslovodenje
glej tudi management
Negativna selekcija (Matej Tomažin) – 16‑17/22/č
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja
in nadzora po noveli ZGD-1I (Domen Neffat in Uroš Hočevar) –
35/6–8/č
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (Tilen Tacol in
Matevž Fortin) – 36‑37/12-15/č
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? (Janja Cigoj) – 41‑42/32/vo
Izigravanje zakona (Luigi Varanelli) – 45‑46/14–16/č
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? (Alma M. Sedlar) –
47/13–14/č
Pogledi na vodenje podjetja (Patricij Maček) – 48/33–34/por
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril

posojila
Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva potrošnikov
po pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28–29/sp
O pravu in pravičnosti (Jože Mencinger) – 27/20/č
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih
obrestnih mer (Igor Vuksanović) – 33/18–19/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Jože Mencinger) – 35/24/č
Izvršba na nepremičnini je povsem humana (Lena Šutanovac) –
36‑37/39/sp
Spletni smerokaz: Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja (Irena
Vovk) – 38/38/prik
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (Nina Scortegagna Kavčnik,
Patricij Maček in Anita Lulić) – 41‑42/25–28/por
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) – 41‑42/30/č
Poplačilo zapustnikovih kreditov (Nana Weber) – 41‑42/32/vo

postranski poklic
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – 2/21/erar

poškodba pri delu
glej tudi bolniški stalež
Nezgoda na delovnem mestu (Janja Cigoj) – 14/19/vo
Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) –
15/19/vo
Nesreča pri delu – regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije – samozaposlena oseba – 38/23–24/sp

pošta
Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva potrošnikov
po pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28–29/sp
O pravu in pravičnosti (Jože Mencinger) – 27/20/č
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih
obrestnih mer (Igor Vuksanović) – 33/18–19/č
Spletni smerokaz: Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja (Irena
Vovk) – 38/38/prik
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (Nina Scortegagna Kavčnik,
Patricij Maček in Anita Lulić) – 41‑42/25–28/por
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) –
41‑42/30/č
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Poplačilo zapustnikovih kreditov (Nana Weber) – 41‑42/32/vo
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prek
pooblaščenca – 31‑32/36/sp
Zavrženje tožbe – fikcija vročitve – 39‑40/34/sp

pošteno sojenje
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
(Martina Greif) – 14/24/sp
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp
Nadaljevano kaznivo dejanje – ne bis in idem – 24/19–20/sp
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Branko
Erčulj) – 31‑32/6/č
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
(Miroslav Mozetič) – 34/19/odm

potrošniki
glej tudi varstvo potrošnikov
Kdaj je francosko jabolčno žganje Calvados enako finskemu
Verladosu in zakaj madžarski tokaj ne sme biti slovenski točaj
(Zoran Skubic) – 7‑8/34–35/sp
Scripturam: Na kavo v Rovinj (Janja Hojnik) – 19/19/č
Predložitev osebne izkaznice (Irena Vovk) – 20‑21/32/mo
Id optimum nobis uidetur quod petitores laudatoresque multos
habet, non id quod laudandum petendumque est (Janez
Kranjc) – 38/34/č
Spletni smerokaz: Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja (Irena
Vovk) – 38/38/prik
Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene (Damjan Možina) –
43/16-20/č

povezana podjetja
glej tudi koncern
Povezana podjetja – Pogosta vprašanja in odgovori – 34/23/erar

pranje denarja
Scripturam: Ustavna pravica do gotovine (Janja Hojnik) –
12‑13/23/č
Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki
(Irena Vovk) – 19/24–25/mo
Kaznivo dejanje pranja denarja z vidika učinkovite prakse (Andrej
Ferlinc) – 23/13–15/č

prava prazen prostor in pravica do izbire
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe (Igor Vuksanović) –
11/11–13/č
Scripturam: Ustavna pravica do gotovine (Janja Hojnik) –
12‑13/23/č
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba (Luka
Vlačić) – 38/8–10/č
Zakonska nezvestoba in odškodnina (Igor Vuksanović) –
43/20–21/odm

pravdni postopek
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glej tudi civilno procesno pravo
Kazenskopravne posledice uveljavljanja lažnih zahtevkov v
pravdnem postopku (Miha Šošić) – 3‑4/25/pril
Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih (Nataša Cankar) –
9/32–33/prik
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Elektronsko vročanje v pravdnem postopku v luči najnovejše
odločitve Višjega sodišča v Ljubljani (Laura Šiftar) – 19/10–13/č
Paternitetni spori z vidika legitimacije (Barbara Mazovec Kšela) –
22/8–9/č
Pravni interes za tožbo – vmesni ugotovitveni zahtevek –
27/24–26/sp
Revolucionarne spremembe (Irena Vovk) – 28/31/por
Stroški predpravdnega izvedenskega mnenja (Vanja Maček) –
29‑30/8–9/č
Neustreznost in zastarelost ZPP glede brzojavov in telefaksov (Lena
Šutanovac) – 29‑30/39/sp
Pravna praznina v pravni praksi ali (4 x P) (Milan Vajda) –
29‑30/25–26/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Hitreje do kakovostne pravice (Andrej Ekart) – 35/3/uv
Kaj bo prinesla novela ZPP-E (Igor Karlovšek) – 39‑40/14–17/č
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge
stopnje – pravica do izjave v postopku – sodba presenečenja –
45‑46/31–34/sp
Predpravdno razkritje dokazov (Ivanka Demšar Potočnik) –
45‑46/6–8/č

pravica do vode
VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi
samohranilki – 9/24–25/mo
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja (Maja
Korimšek) – 36‑37/20–22/č
Pitna voda: ustavna prepoved in ne pravica (Matej Avbelj) –
45‑46/3/uv

pravna država
Pravna država mora biti skupni projekt vseh vej oblasti (Irena
Vovk) – 7‑8/40–41/por
Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega
otroka – 14/20/sp
Je res prilagajanje obrambnega in varnostnega podsistema države
varnostnim razmeram edina grožnja človekovim pravicam?
(Bećir Kečanović) – 19/13–14/č
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha
(Andraž Teršek) – 24/3/uv
Mafijska ali normalna država? (Matej Avbelj) – 29‑30/3/uv
Od pravne k sodniški državi (Marijan Pavčnik) – 29‑30/11–12/č
Simpozij za pravno in socialno filozofijo (Patricij Maček) –
41‑42/42–43/por
10. dan pravosodja (Irena Vovk) – 43/46/por
Reforma pravne države (Miha Jesenko) – 47/30–32/por
Čas za vrnitev k osnovam (Neža Kogovšek Šalamon) – 47/3/uv
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in
sodnikov (Andraž Teršek) – 47/23/pril
Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? (Patricij Maček) –
48/34–35/por
Slavnostni govor ob 25. obletnici Ustave RS (Marko Bošnjak) –
49‑50/6–7/č

Pravna fakulteta
glej tudi fakulteta
France Bučar (Janez Kranjc) – 7‑8/44–45/prik
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prva na svetu (Ana Vlahek) –
16‑17/38–39/por
Razumem (Cene Grčar) – 18/13–14/č
Nova zmaga ekipe PF Univerze v Ljubljani (Manja Hubman) –
18/30/por
Še en uspeh študentov ljubljanske PF (Matija Urankar in Jaka
Kukavica) – 20‑21/43/por
Kdo? (Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 33/32–33/prik
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta (Patricij Maček) – 39‑40/42–43/por
Kaljenje vrhunskih pomorskopravnih strokovnjakov na Malti (Miha
Jesenko) – 39‑40/38–41/int
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka IV.
tekmovanja Trans-European Moot Court (Jaka Kukavica, Matija
Urankar in Saša Zagorc) – 45‑46/43/por

pravna filozofija
glej filozofija prava in filozofija

pravna pomoč
glej tudi brezplačna pravna pomoč
Spletni smerokaz: Pravni center za varstvo človekovih pravic (Irena
Vovk) – 34/34/prik

pravna sredstva
Z obrobja postave: Problemi formalizma (Tomaž Pavčnik) – 18/17/č
Postopek odmere sodne takse – pravna sredstva – 18/21–23/sp
Postopek odmere sodne takse – pravna sredstva – 20‑21/31–33/sp
Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov (Erik Kerševan) –
22/6–7/č
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu (Tina Kraigher
Mišič) – 23/25–26/sp
Učinkovito pravno varstvo (Borut Smrdel) – 23/3/uv
Z obrobja postave: Problemi formalizma – drugič (meje uradnega
preizkusa) (Tomaž Pavčnik) – 24/15/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Nesuspenzivnost pravnega sredstva zoper odločitev o naknadni
prošnji za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 25‑26/25/sp
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27–28/sp
Imenovanje vodje državnega tožilstva – procesni vidiki (Hinko
Jenull) – 33/8–11/č
Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena – 33/24–25/mo
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU (Jakob
Šešok) – 34/23/pril
Kaj bo prinesla novela ZPP-E (Igor Karlovšek) – 39‑40/14–17/č
Napačno vročanje odločitve o reviziji – 44/32/mo
Kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in njenih protokolov – nov obnovitveni razlog? (Igor
Strnad) – 44/20–21/č

pravna teorija
glej teorija prava

pravna varnost
Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Doping: olimpijske steze brez ruskih šampionov (Vesna Bergant
Rakočević) – 31‑32/26–27/č
Alternativne oblike bivanja starejših (Alenka Oven) – 38/21/pril
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (Nejc Setnikar in Lena
Šutanovac) – 41‑42/19–21/č

pravni interes
Urejanje prostora – poseg v lastninsko pravico – 16‑17/24/sp
Pravni interes za tožbo – vmesni ugotovitveni zahtevek –
27/24–26/sp
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Andraž
Teršek) – 28/6–7/č

pravniki
Skušam razumeti (Matjaž Ambrož) – 16‑17/3/uv
Razumem (Cene Grčar) – 18/13–14/č
Z obrobja postave: Problemi formalizma (Tomaž Pavčnik) – 18/17/č
Z obrobja postave: Problemi formalizma – drugič (meje uradnega
preizkusa) (Tomaž Pavčnik) – 24/15/č
Paradoksi: Napovedovanje v pravu: med intuicijo in podatki (Aleš
Završnik) – 34/21/č
Kaj je pravni strokovnjak? (Matej Avbelj) – 36‑37/3/uv
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
39‑40/3–4/uv
Zakaj je za pravnika poznavanje ekonomije pomembno? (Franjo
Štiblar) – 39‑40/18–20/č
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? (Marko Ilešič) –
41‑42/6/č
Katero ekonomsko znanost naj bi pravniki upoštevali? (Franjo
Štiblar) – 41‑42/9–10/č
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo
(Andraž Teršek) – 43/12–13/č
Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? (Patricij Maček) –
48/34–35/por

pravniški državni izpit
glej tudi izobraževanje pravnikov
Preverjanje osebnih podatkov v zvezi z državnim pravniškim izpitom
(Irena Vovk) – 15/21–22/mo

pravnomočnost
glej tudi ne bis in idem in res iudicata
Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku (Anja
Koren) – 1/15–16/č
Nadaljevano kaznivo dejanje in načelo ne bis in idem (Barbara
Zobec) – 16‑17/23/pril
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim
dejanjem (Nana Weber) – 23/6–7/por
Nadaljevano kaznivo dejanje – ne bis in idem – 24/19–20/sp
Načelo ne bis in idem skozi prizmo Schengenskega sporazuma
(Zoran Skubic) – 29‑30/41/sp
Bistvo kazenskega procesnega prava (Milan Vajda) – 34/11–12/č

pravo EU
glej tudi Evropska unija

P
Reforma sodnega sistema EU – reševanje kvalitativnih težav s
kvantitativnim pristopom? (Petra Weingerl in Janja Hojnik) –
2/12–14/č
Samodejna izmenjava informacij med državami članicami o davčnih
stališčih s čezmejnim učinkom in cenovnih sporazumih (Edita
Turičnik) – 3‑4/11–12/č
Koraki in razprave ob pripravi zakona EU o upravnem postopku
(Polonca Kovač) – 3‑4/16–18/č
Prva uspešna tožba Slovenije proti Komisiji (Matija Miklič) –
5/27–28/sp
Državna pomoč Elanu tudi uradno nedovoljena! (Zoran Skubic) –
5/25–26/sp
Scripturam: Od Grexita do Brexita (Janja Hojnik) – 6/17/č
Kaj prinaša novi carinski zakonik Unije (Mina Kržišnik) – 6/19/pril
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku (Klemen
Pohar) – 9/28/sp
Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU (Katarina
Sever) – 10/21/pril
Svoboščine notranjega trga EU (Matej Accetto) – 11/32–33/prik
Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega
carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb
s 1. majem 2016 – 12‑13/25/erar
Razlogi za vse glasnejše pozive po (vnovični) prenovitvi Dublinske
uredbe (Martina Greif) – 14/14–15/č
Nova razsežnost pravnega razmišljanja (Maja Planinc) – 15/30/por
Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča EU
(Blažka Vrsajković) – 15/31/por
Preveč glukoze ni blagoslov za zdravje – ko še pravo EU napove
vojno sladkorju (Zoran Skubic) – 16‑17/35–36/sp
Meje načela vzajemnega zaupanja pri izvršitvi evropskega naloga
za prijetje (Katarina Vatovec) – 16‑17/34–35/sp
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prva na svetu (Ana Vlahek) –
16‑17/38–39/por
Pravo in evropska industrijska renesansa (Janja Hojnik) – 18/3/uv
Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko Skupnosti
(Gregor Maček) – 18/6–8/č
Scripturam: Na kavo v Rovinj (Janja Hojnik) – 19/19/č
Uvodne dileme glede izvajanja ZIsRPS (Nenad Mrdaković) –
20‑21/18–19/č
Nazaj v informacijsko prihodnost (Mitja Podpečan) – 20‑21/6–8/č
Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 20‑21/37–38/sp
Evropska reforma varstva osebnih podatkov (Mojca Prelesnik) –
20‑21/3/uv
Stečajni turizem (Marcel Hajd) – 24/6–7/č
Kajenje po evropsko (Neža Kompare) – 24/24–25/sp
Enotno sodišče za patente (Irena Vovk) – 24/34/por
Razumevanje socialnega tržnega gospodarstva (Lina Burkelc
Juras) – 25‑26/29–30/por
Prav(ičn)o: Evropsko pravo ni samo pravo EU (Ciril Ribičič) – 28/17/č
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 33/30–31/sp
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU (Jakob
Šešok) – 34/23/pril
Brexit in opcije za nadaljnjo liberalizacijo trgovine (Irena Peterlin) –
34/18–19/č
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp
Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči napovedi
izstopa Velike Britanije iz EU (Jana Zbačnik) – 35/25/pril
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih (Jorg
Sladič) – 35/17–20/č
Slovenska družba se je preselila v Italijo (Jerneja Prostor) –
36‑37/22–23/č
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije (Zoran
Skubic) – 36‑37/40–41/sp
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp
Scripturam: Običajna evropska plača (Janja Hojnik) – 39‑40/27/č
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU (Ines Grah) –
43/10–12/č
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp
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Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 45‑46/17–20/č
Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu
(Andrej Ekart) – 48/36–37/prik
Reforma avtorskega prava na ravni Evropske unije (Žiga Perović) –
49‑50/31–32/č
Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta, velikih
zamud ali zavrnitve vkrcanja (Mina Kržišnik) – 49‑50/15–16/č
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije (Valentin Orešek) –
49‑50/10–11/č

pravo varstva okolja
glej tudi varstvo okolja in vodno pravo
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja (Maja
Korimšek) – 36‑37/20–22/č

pravosodje
Kazensko pravosodje v objektivu kamer (Miha Hafner) – 5/31/č
In flagranti: Od hiringa do mitinga (Hinko Jenull) – 10/19/č
Spletni smerokaz: Evropski identifikator sodne prakse (Irena
Vovk) – 22/38/prik
Pojem zlorabe pravice in pravni argument prepovedi zlorabe
pravice (Milan Vajda) – 24/9–11/č
In flagranti: Pazi, snemamo! (Hinko Jenull) – 29‑30/29/č
Spletni smerokaz: Podatki o pravosodnih sistemih držav članic
(Irena Vovk) – 39‑40/50/prik
10. dan pravosodja (Irena Vovk) – 43/46/por
In flagranti: Pod giljotino (Hinko Jenull) – 44/27/č

praznik
Dodatek za nedeljsko delo (Miha Šercer) – 29‑30/32–33/vo

prebivališče
Odjava stalnega bivališča (Nana Weber) – 12‑13/25–26/vo
Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj pri
upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti (Alenka
Antloga) – 35/28–29/sp
Razveza zakonske zveze (Nana Weber) – 39‑40/29–30/vo
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar
Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v javnih dijaških domovih
(Anida Sarajlić) – 44/11–12/č

predkazenski postopek
glej tudi kazensko procesno pravo, kazenski postopek in policija
Povrnitev stroškov zagovornika v predkazenskem postopku (Vesna
Kermavt) – 48/14–15/č

predkupna pravica
Predkupna pravica občine (Nana Weber) – 31‑32/31–32/vo

predsednik republike
In flagranti: Od hiringa do mitinga (Hinko Jenull) – 10/19/č
Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča (Dragica Wedam
Lukić) – 25‑26/3/uv

predstavitev kandidatov
In flagranti: Od hiringa do mitinga (Hinko Jenull) – 10/19/č

prehrana
Dodatno povračilo stroškov za prehrano (Miha Šercer) – 3‑4/26/vo
Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz
delovnega razmerja iz tujine – 12‑13/32–33/mo
Preveč glukoze ni blagoslov za zdravje – ko še pravo EU napove
vojno sladkorju (Zoran Skubic) – 16‑17/35–36/sp
Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči –
36‑37/34/mo

prejemki
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glej tudi plače
Denarni prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije –
28/22–23/mo
Preživljanje otroka – zmožnosti preživninskega zavezanca – darilo –
35/6–7/sp
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja – v
teoriji in praksi (Sandra Frece) – 47/15–16/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
prekarno delo
Prekarno delo in delovno razmerje (Janez Novak) – 47/17–19/č
Skozi oči prekariata (Patricij Maček) – 47/29–30/por
Dnina (Jože Mencinger) – 47/22/č

prekrški
glej tudi kaznovalno pravo
Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku (Anja
Koren) – 1/15–16/č
Prekrški – deseti krog (Hinko Jenull) – 11/3/uv
Osebni podatki nekdanjega zaposlenega (Irena Vovk) –
12‑13/30–31/mo
Ureditev prometa oziroma parkiranja – 12‑13/27/sp
Odjava stalnega bivališča (Nana Weber) – 12‑13/25–26/vo
Zastaranje pregona za prekršek – uporaba določb KZ-1 –
16‑17/27–29/sp
Napoved zahteve za sodno varstvo (Miha Jesenko) –
20‑21/41–42/por
Administrativne sankcije: temeljna vprašanja (Martin Dekleva) –
29‑30/13–15/č
Osebni podatki na zahtevku za podatke iz evidence kazenskih točk
(Irena Vovk) – 31‑32/34/mo
Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena – 33/24–25/mo
Zakon o prekrških (ZP-1H, I, J) – prava knjiga ob pravem času
(Hinko Jenull) – 38/32–33/prik
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) –
45‑46/8–11/č
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (Franc Cankar in Nataša
Cankar) – 47/11–13/č

prenehanje delovnega razmerja
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Prepoved konkurenčne dejavnosti – razlika med konkurenčno
prepovedjo in konkurenčno klavzulo (Biljana Čamber Ristić) –
31‑32/7–8/č
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? (Janja Cigoj) – 41‑42/32/vo
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(Valentina Franca in Renata Vadnjal) – 43/29/pril
Prenehanje sodniške službe – prenehanje delovnega razmerja
sodnika – 44/31–32/sp
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD (Nina Scortegagna Kavčnik) –
49‑50/33–34/č

prevajanje
Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega
prevoznika (Zoran Skubic) – 14/25–26/sp
Priročnik za prevajanje (Irena Vovk) – 31‑32/44/prik

preverjanje
Psihometrični testi, podlaga in hramba (Irena Vovk) – 12‑13/30/mo
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (Uroš Ilić in Uroš Brglez) –
29‑30/31/pril
Pasti spreminjanja policijskih pooblastil (Mojca Prelesnik) –
31‑32/3/uv

prevladujoč položaj
glej tudi konkurenca in konkurenčno pravo
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU (Jakob
Šešok) – 34/23/pril

prevoz na delo
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (Miha Šercer) –
5/19/vo
Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz
delovnega razmerja iz tujine – 12‑13/32–33/mo
Ustreznost zaposlitve (Miha Šercer) – 44/29–30/vo
Efektivno delo (Miha Šercer) – 49‑50/39–40/vo

prevzemi
glej tudi koncentracije
Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi učinki po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 28/26–27/sp
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Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (Uroš Ilić in Uroš Brglez) –
29‑30/31/pril
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic (Eneja Drobež) –
47/25–26/sp

preživnina
Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU (Katarina
Sever) – 10/21/pril
Določitev časa prenehanja obresti (Luigi Varanelli) – 23/19–20/vo
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Preživljanje otroka – zmožnosti preživninskega zavezanca – darilo –
35/6–7/sp
Preživnina in preživljanje (Nataša Skubic) – 39‑40/46/č
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja – v
teoriji in praksi (Sandra Frece) – 47/15–16/č

priča
Izvedena priča (Primož Gorkič) – 6/12–14/č
Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče (Nika
Skvarča) – 6/24–25/sp
Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva
dejanja zoper pravosodje (Sabina Zgaga) – 43/36–37/sp

pridržanje
glej tudi pripor
Samomor med policijskim pridržanjem (Lena Šutanovac) – 1/31/sp
Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje
nevarnega storilca zaradi duševne bolezni (Matej Cerar) –
7‑8/35–36/sp
Meje načela vzajemnega zaupanja pri izvršitvi evropskega naloga
za prijetje (Katarina Vatovec) – 16‑17/34–35/sp
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp

primanjkljaj
Strukturni primanjkljaj – kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi
odpravi prispeva novi ZJF? (Jorg Kristijan Petrovič) – 11/21/pril

pripadajoče zemljišče
glej tudi funkcionalno zemljišče, etažna lastnina, stanovanja in
nepremičnine
Skupna pripadajoča zemljišča k stavbam (Marijana Vugrin) –
20‑21/27/pril

pripor
glej tudi pridržanje
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp
Pritožba zoper sklep – 39‑40/31/sp
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp

prisilna poravnava
glej tudi insolvenčno pravo, stečaj in stečajni postopek
Davčna izvršba glede obveznosti, nastale po začetku postopka
prisilne poravnave – 19/22–26/sp
Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v
postopku prisilne poravnave – 34/23/erar
Popravek odbitka DDV v primeru prisilne poravnave (Joži
Češnovar) – 45‑46/29/pril

prisilno delo
Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu (Lena
Šutanovac) – 22/26/sp

prisluškovanje
Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij (Aleš Završnik) – 6/25–26/sp

prispevek
Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb –
oprostitev plačila prispevkov delodajalca – 2/21/erar
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – 2/21/erar
Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016 – 5/19/erar
Minimalna osnova za prispevke v letu 2016 – 10/21/erar
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za
osebe v delovnem razmerju – 10/21/erar

Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost –
20‑21/34/mo
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij (Matija Miklič) – 31‑32/39–40/sp
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
45‑46/29/erar
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja – 48/27/erar

pristojnost
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp
Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU (Katarina
Sever) – 10/21/pril
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Obvezna
pristojnost sodišča po drugem odstavku 36. člena njegovega
Statuta (Simona Drenik) – 19/21/pril
Univerzalna kazenska jurisdikcija (Marko Rakovec) – 23/19/pril
Stečajni turizem (Marcel Hajd) – 24/6–7/č
Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi učinki po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 28/26–27/sp
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 33/30–31/sp
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja (Alenka
Križnik) – 35/21–22/č
O petem poročilu na temo imunitete državnih predstavnikov pred
tujo kazensko jurisdikcijo (Luka Martin Tomažič) –
39‑40/25–26/č
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih – od
učinkovitosti k ustavnosti (Polonca Kovač) – 44/8–10/č
Povrnitev stroškov zagovornika v predkazenskem postopku (Vesna
Kermavt) – 48/14–15/č
Prihodnost Mednarodnega kazenskega sodišča (Maja Korimšek) –
49‑50/35–36/č

pritožba
glej tudi pravna sredstva
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo –
sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi – 22/22–25/sp
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Branko
Erčulj) – 31‑32/6/č
Neobravnava pobudnikove pritožbe v zvezi s kršitvijo pacientovih
pravic – 33/25/mo
Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
(Miroslav Mozetič) – 34/19/odm
Pritožba zoper sklep – 39‑40/31/sp
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 44/38/mo
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge
stopnje – pravica do izjave v postopku – sodba presenečenja –
45‑46/31–34/sp
Nenačelnost Ustavnega sodišča RS (Tomaž Mavri) – 45‑46/26/č
Pritožbeni postopek v sporih o objavi popravka ali odgovora –
vročitev odgovora na pritožbo – pravica do izjave v postopku –
47/23–24/sp

Pritožbeno sodišče zveznega okrožja ZDA
Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA (Klemen Pohar) –
27/30/sp

privatizacija
glej tudi denacionalizacija
Večja dostopnost storitev je razdiralna? (Sandi Kodrič) – 6/18/č
Razprodaja ali pametna prodaja? (Irena Vovk) – 6/34/por
Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna (Sandi Kodrič) –
18/18/č
Trgovanje s smrtjo (Robert Martinčič) – 38/3/uv
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih – od
učinkovitosti k ustavnosti (Polonca Kovač) – 44/8–10/č

priznanje krivde
Sodna presoja sklenjenega sporazuma o priznanju krivde (Lea
Devjak) – 14/12–13/č
Bistvo kazenskega procesnega prava (Milan Vajda) – 34/11–12/č
Uničevanje verske in kulturne dediščine je mednarodni zločin (Igor
Vuksanović) – 41‑42/36–37/sp
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priznanje tuje odločbe
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji (Petra
Forjanič) – 49‑50/29–31/č

prodajna pogodba
Varstvo kupcev stanovanj – napaka, ki znatno ovira normalno
uporabo nepremičnine – odstop od pogodbe – 24/23–24/sp
Predkupna pravica občine (Nana Weber) – 31‑32/31–32/vo
Zadržanje odločitev delodajalca (Miha Šercer) – 34/23/vo
Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu –
43/29/erar
Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene (Damjan Možina) –
43/16-20/č
Vnaprej nameščena programska oprema ni nepoštena poslovna
praksa (Zoran Skubic) – 45‑46/38–39/sp
(Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a le na
originalnih nosilcih (Zoran Skubic) – 47/26–27/sp

proizvod
glej tudi blago
Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do
zakonodaje »novega pristopa« (Nenad Mrdaković) – 2/8–9/č
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku (Klemen
Pohar) – 9/28/sp

promet
glej tudi letalski promet
Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem
prometne nesreče – 6/21–23/sp
Ureditev prometa oziroma parkiranja – 12‑13/27/sp
Nezgodno zavarovanje – splošni zavarovalni pogoji – zavarovalno
kritje – 16‑17/24–25/sp
Pravica do sodelovanja v postopku – gluhonema oseba – tolmač za
znakovni jezik – 28/22–24/sp
Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje
javnega naročila (Klemen Pohar) – 28/25/sp
Pogoji za udeležbo traktorjev v prometu (Igor Vuksanović) –
28/19–20/vo
Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih (Sandi
Kodrič) – 34/22/č

prometni podatki
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča (Janez Žirovnik) – 29‑30/19–20/č

proračun
Strukturni primanjkljaj – kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi
odpravi prispeva novi ZJF? (Jorg Kristijan Petrovič) – 11/21/pril
(Ne)napredovanje sodnikov – prilagajanje prava družbenim
razmeram – 14/20–21/sp
Preprosta ekonomika članstva v Natu (Jože Mencinger) – 15/18/č
Kaj priporoča Komisija (Jože Mencinger) – 23/18/č
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril
Financiranje občin – 48/28–29/sp

prost pretok blaga, storitev, kapitala ...
glej tudi pravo EU
Neodplačen odvzem igralnih naprav v primeru prenehanja koncesije
za prirejanje iger na srečo (Zoran Skubic) – 10/27–28/sp
Svoboščine notranjega trga EU (Matej Accetto) – 11/32–33/prik
Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega
carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb
s 1. majem 2016 – 12‑13/25/erar
(Ne)priznanje plemiškega naziva po pravu Unije in po slovenskem
pravu (Zoran Skubic) – 25‑26/26–27/sp
Scripturam: Notranji trg – la carte – imperializem po evropsko
(Janja Hojnik) – 47/21/č

prosta presoja
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glej tudi diskrecija
Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem (Sandi
Kodrič) – 10/20/č
Prav(ičn)o: Evropsko pravo ni samo pravo EU (Ciril Ribičič) –
28/17/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril
Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči –
36‑37/34/mo
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in Sodiščem Evropske unije (Patricij Maček) –
45‑46/41–42/por

prostitucija
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27–28/sp
Legalizirajmo prostitucijo (Patricij Maček) – 49‑50/50–51/por

provizija
Dvojna vloga nepremičninskih posrednikov (Suzana Pisnik) –
23/8–9/č

psihiatrično zdravljenje
glej tudi duševni bolnik
Z nepravočasnim ukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt
bolnega (Ivan Šelih) – 7‑8/16–17/č
Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici – 14/23/mo
Težave pri sprejemu oseb s težavami v duševnem zdravju v
varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov (Ivan Šelih) –
16‑17/10–11/č
Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu (Ivan Šelih) – 41‑42/11–12/č

psihologija
Sprava slovenskega naroda (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/41–42/por

R
raba
Delitev solastne nepremičnine – 15/21–22/sp
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) (Franc
Dobovičnik) – 43/7–9/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) (Franc
Dobovičnik) – 44/13–15/č

računovodstvo
Analiziranje računovodskih izkazov (Mihael Kranjc) – 12‑13/25/pril
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja
računov po 143. členu Pravilnika – 25‑26/19/erar
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 25‑26/19/erar
Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v
postopku prisilne poravnave – 34/23/erar

Računsko sodišče
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril

razdelitev sredstev
Predlog novega Zakona o javnih financah – zamujena priložnost
za sistemsko ureditev dodeljevanja javnih sredstev? (Mitja
Blaganje) – 15/6–8/č

raziskovanje
Vpogled v osebne podatke umrlih – statistika in raziskovanje (Irena
Vovk) – 29‑30/35–36/mo
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(Valentina Franca in Renata Vadnjal) – 43/29/pril

razlastitev
glej tudi urejanje prostora
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/22/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 1. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Urejanje prostora – poseg v lastninsko pravico – 16‑17/24/sp

R
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razredne tožbe (class action)
Meje dopustnosti skupinskih tožb v potrošniških sporih (Zoran
Skubic) – 18/27–28/sp
Revolucionarne spremembe (Irena Vovk) – 28/31/por
Predlog novele ZPP-E: vsem ni mogoče ustreči (Irena Vovk) –
38/34/por

rebus sic stantibus
glej tudi pogodbe
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp

redarji
Dostop občinskega svetnika do zbirk osebnih podatkov redarstva
(Irena Vovk) – 19/25/mo

reference
Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 20‑21/37–38/sp

referendum
Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR? (Janez
Pogorelec) – 5/8–11/č
Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici – 14/23/mo
Glas vpijočega v puščavi (Saša Zagorc) – 19/3/uv
Prepoved zlorabe pravic v zvezi z referendumom – 31‑32/32–33/sp
Glose ob sodniškem pravu (Marijan Pavčnik) – 34/15–17/č
Prav(ičn)o: Čakajoč na opravičilo (Ciril Ribičič) – 35/23/č
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta (Patricij Maček) – 39‑40/42–43/por
Italija pred ustavnim referendumom (Dejan Valentinčič) – 47/9–10/č

reforme
Reforma sodnega sistema EU – reševanje kvalitativnih težav s
kvantitativnim pristopom? (Petra Weingerl in Janja Hojnik) –
2/12–14/č
Strukturni primanjkljaj – kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi
odpravi prispeva novi ZJF? (Jorg Kristijan Petrovič) – 11/21/pril
Dostojno delo (Irena Vovk) – 14/34/por
O liku slovenskega sodnika (Andrej Berden) – 22/19/pril
Ekonomska analiza sprememb na področju študentskega dela
(Karin Drole) – 25‑26/8–10/č
Scripturam: Študentski funkcionarji – Supra État? (Janja Hojnik) –
25‑26/17/č
Revolucionarne spremembe (Irena Vovk) – 28/31/por
Hitreje do kakovostne pravice (Andrej Ekart) – 35/3/uv
Reforma pravne države (Miha Jesenko) – 47/30–32/por
Italija pred ustavnim referendumom (Dejan Valentinčič) – 47/9–10/č
Reforma avtorskega prava na ravni Evropske unije (Žiga Perović) –
49‑50/31–32/č

register nepremičnin
Skupna pripadajoča zemljišča k stavbam (Marijana Vugrin) –
20‑21/27/pril

regres
glej tudi letni dopust
Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu (Miha Šercer) –
10/32–33/prik
Regres za letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) – 18/11–13/č
Regres za letni dopust (2.) (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15–17/č
Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa (Janja Cigoj) –
24/18/vo
Izplačilo regresa javnemu uslužbencu, ki je napredoval v višji plačni
razred (Janja Cigoj) – 27/23–24/vo
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
45‑46/29/erar

rejništvo
Rejništvo (Nataša Skubic) – 25‑26/34/č
Otrokove največje koristi: prazna floskula ali garant spoštovanja
otrokovih pravic? (Anita Goršek) – 28/7–9/č

reklama
glej tudi oglaševanje

Id optimum nobis uidetur quod petitores laudatoresque multos
habet, non id quod laudandum petendumque est (Janez
Kranjc) – 38/34/č

res iudicata
glej tudi pravnomočnost
Nadaljevano kaznivo dejanje in načelo ne bis in idem (Barbara
Zobec) – 16‑17/23/pril

reševanje
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7‑8/37–38/sp

retroaktivnost
Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje
nevarnega storilca zaradi duševne bolezni (Matej Cerar) –
7‑8/35–36/sp
Ustava in retroaktivnost pravnih predpisov (Franc Grad) – 19/6–9/č
Glose ob sodniškem pravu (Marijan Pavčnik) – 34/15–17/č
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) –
45‑46/8–11/č

revizija (pravno sredstvo)
glej tudi pravna sredstva
Dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela upravnega
akta – (ne)seštevanje zneskov različnih davkov za namene
dovoljenosti revizije – davek na dodano vrednost (DDV) –
davek od dohodka iz kapitala – dejanski odpust dolga –
11/22–26/sp
Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Pogoji za izbrisno tožbo – vsebina odločbe o izrednem pravnem
sredstvu – 16‑17/25–27/sp
Kaj bo prinesla novela ZPP-E (Igor Karlovšek) – 39‑40/14–17/č
Napačno vročanje odločitve o reviziji – 44/32/mo

revizija (računovodska)
Objava seznama sankcioniranih pooblaščenih revizorjev (Irena
Vovk) – 22/24–25/mo
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku
po ZRacS-1 (Ronnie Christopher Horvat) – 48/27/pril

rezervacije (davčne)
Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem
vseobsegajočem donosu – 12‑13/25/erar

rezervni sklad
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja (Anita
Napotnik) – 18/19–20/vo
Odpis terjatev v rezervni sklad (Anita Napotnik) – 19/21/vo
Aktivna procesna legitimacija upravnika – vplačila v rezervni
sklad – 23/20–23/sp
Investicije in poraba sredstev rezervnega sklada (Anita Napotnik) –
25‑26/19/vo
Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije (Anita Napotnik) –
27/22/vo

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče
Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva
dejanja zoper pravosodje (Sabina Zgaga) – 43/36–37/sp
Prihodnost Mednarodnega kazenskega sodišča (Maja Korimšek) –
49‑50/35–36/č

roki
Neupoštevanje roka za odločitev o začasni odredbi je kršitev
zakona – 1/24–25/mo
Ali so roki v besedilih FIDIC prekluzivni samo za izvajalca? (Maja
Potočnik) – 6/8–9/č
Odpovedni rok delodajalca pri odpovedi iz poslovnega razloga in
razloga nesposobnosti (Nina Scortegagna Kavčnik) –
22/14–15/č
Kako računamo pravočasnost objave sklica skupščine delniške
družbe? (Jelka Lugarič) – 27/18/č
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Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti – 41‑42/33-36/sp
Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor (Nana Weber) –
48/27/vo

Romi
Mnenje glede vprašalnika za ravnatelje vrtcev (Irena Vovk) –
3‑4/30/mo
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in
sodnem postopku? (Blaž Kovač) – 33/13–14/č

Romunija
Konec zasebnosti na delovnem mestu? (Tina Kraigher-Mišič) –
3-4/34-35/sp

Rusija
Ugled univerze nad svobodo izražanja? (Ines Gorjup, Maksimilijan
Gale) – 3-4/35/sp
Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij (dr. Aleš Završnik) –
6/25-26/sp
Prav(ičn)o: 1.866.104.634 (Ciril Ribičič) – 9/17/č
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp

S
samomor
glej tudi smrt
Samomor med policijskim pridržanjem (Lena Šutanovac) – 1/31/sp

samostojni podjetnik
glej tudi podjetnik posameznik
Minimalna osnova za prispevke v letu 2016 – 10/21/erar
Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ (Irena Vovk) – 18/22/mo
Terjanje neporavnanih obveznosti iz delovnega razmerja (Janja
Cigoj) – 23/20/vo
Nesreča pri delu – regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije – samozaposlena oseba – 38/23–24/sp
Kršitev delavskih pravic je preveč (Nataša Trček) – 43/3/uv

samostojnost
France Bučar (Janez Kranjc) – 7‑8/44–45/prik

sankcije
glej tudi kazni
Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude
letalskega prevoznika (Zoran Skubic) – 12‑13/35–36/sp
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU (Jakob
Šešok) – 34/23/pril

Schengen
Pasti spreminjanja policijskih pooblastil (Mojca Prelesnik) –
31‑32/3/uv

Schengenski sporazum
Načelo ne bis in idem skozi prizmo Schengenskega sporazuma
(Zoran Skubic) – 29‑30/41/sp

sein, sollen
Izrastki, pege, brazde (Matjaž Ambrož) – 3‑4/38/zap
In flagranti: Med pozitivizmom in pravičnostjo (Hinko Jenull) –
23/17/č
Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom (Patricij Maček) –
49‑50/52–53/por

sejnine
Sejnine članov nadzornega sveta delniške družbe (Luigi Varanelli) –
12‑13/26–27/vo

silobran
Omejitev pravice do silobrana (Primož Baucon) – 16‑17/18–19/č

sindikati
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Protiustaven napad na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 7‑8/14–15/č
Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado – uveljavljanje
skupinskega interesa – 9/22–25/sp

Odgovor Ministrstva za zunanje zadeve – 10/14/odm
Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 12‑13/13–14/odm

skrbni pregled
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (Uroš Ilić in Uroš Brglez) –
29‑30/31/pril

skrbništvo
Sprememba skrbništva zaradi odhoda v tujino (Barbara Mazovec
Kšela) – 10/21/vo
Odobritve pravnih poslov na centru za socialno delo (Alenka
Križnik) – 25‑26/14–15/č
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja (Alenka
Križnik) – 35/21–22/č
Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu (Ivan Šelih) – 41‑42/11–12/č
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37–38/sp
Kdaj otroku postaviti posebnega oziroma t. i. kolizijskega skrbnika
(Nada Caharijaz Ferme) – 48/18–19/č

skupni dogovor
Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v
davčnih zadevah (Ivo Grlica in Sabina Pirnat) – 15/9–12/č
Postopek skupnega dogovora – Pogosta vprašanja in odgovori –
34/23/erar

skupščina (družbe)
glej tudi uprava (družbe), družbe in delniška družba
Letne skupščine (Matej Tomažin) – 20‑21/26/č
Snemanje skupščine delničarjev (Irena Vovk) – 25‑26/23/mo
Kako računamo pravočasnost objave sklica skupščine delniške
družbe? (Jelka Lugarič) – 27/18/č
Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD (Daniela
Mozetič) – 29‑30/6–7/č
Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in oblikovanje
tožbenega zahtevka (Domen Neffat in Sašo Potočnik) –
39‑40/12–13/č
Deset let od uveljavitve ZGD-1 (Patricij Maček) – 49‑50/49–50/por

Slovenija
Boj proti terorizmu – pomanjkljivosti slovenske ureditve glede na
prakso ZR Nemčije (Nina Židanik) – 10/13–15/č
Premestitve in preselitve (Irena Vovk) – 11/34/por
Dosje: notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Ivan Kristan) –
25‑26/19/pril
Mafijska ali normalna država? (Matej Avbelj) – 29‑30/3/uv
Neustreznost in zastarelost ZPP glede brzojavov in telefaksov (Lena
Šutanovac) – 29-30/39/sp
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova (Dominika Švarc) – 36‑37/36–38/sp
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU (Ines Grah) –
43/10–12/č
Slovenija in trdnost Evrope (Patricij Maček) – 45‑46/42/por

Slovenski državi holding (SDH)
glej tudi Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN)
Razprodaja ali pametna prodaja? (Irena Vovk) – 6/34/por

slovenski jezik
glej jezik

služnost
Osebni podatki v služnostni pogodbi (Irena Vovk) – 10/23/mo
Stvarna služnost – delitev služeče nepremičnine – preštevilčenje
parcel – 34/24–25/sp
Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija (Marijana Vugrin) –
34/9–10/č

smrt
glej tudi odvzem življenja, uboj, umor in samomor
Laž, velika laž ... (Sandi Kodrič) – 2/20/č
Vdovska pokojnina (Sandra Pjanić) – 2/22/vo
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju
(Klemen Pohar) – 7‑8/39/sp
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Z nepravočasnim ukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt
bolnega (Ivan Šelih) – 7‑8/16–17/č
Evtanaziranje živali beguncev – 11/24–25/mo
Proračunsko financiranje za pietetne namene – 15/20/vo
Vpogled v osebne podatke umrlih – statistika in raziskovanje (Irena
Vovk) – 29‑30/35–36/mo
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita (Alenka Oven) –
33/29–30/sp
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp

snemanje
Kazensko pravosodje v objektivu kamer (Miha Hafner) – 5/31/č
Videonadzor za osebno rabo (Irena Vovk) – 22/24/mo
Snemanje skupščine delničarjev (Irena Vovk) – 25‑26/23/mo
In flagranti: Pazi, snemamo! (Hinko Jenull) – 29‑30/29/č
Zloraba pravice (Irena Vovk) – 35/34/por
Spremljanje intenzitete nasmeha klicnih agentov (Irena Vovk) –
36‑37/33/mo
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova (Dominika Švarc) – 36‑37/36–38/sp
Kaj bo prinesla novela ZPP-E (Igor Karlovšek) – 39‑40/14–17/č
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 45‑46/36–37/sp
Snemanje sej zbora lastnikov večstanovanjske stavbe (Irena
Vovk) – 47/24/mo
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
(Urban Brulc) – 47/6–8/č

socialna država
Spletni smerokaz: Vpogled v pravice iz javnih sredstev (Irena
Vovk) – 2/38/prik
Neustreznost nacionalne zakonodaje pri urejanju dostopa do
neprofitnih stanovanj (Mateja Apohal) – 7‑8/12–13/č
Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega
otroka – 14/20/sp
Spletni smerokaz: Socialne pravice (Irena Vovk) – 15/38/prik
Razumevanje socialnega tržnega gospodarstva (Lina Burkelc
Juras) – 25‑26/29–30/por
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 44/38/mo
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno (Andraž Teršek) – 48/8–9/č

socialna pomoč
Posredno ugotovljeni dohodek in pravica do denarne socialne
pomoči – 3‑4/28/mo
Zaradi 1,30 evra ob izredno denarno socialno pomoč – 7‑8/33/mo
Novosti na področju oprostitev sodnih taks (Marko Samardžić) –
20‑21/13–15/č
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika (Nana
Weber) – 36‑37/32/vo
Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči –
36‑37/34/mo
Znižanje denarne socialne pomoči – prosti preudarek –
49‑50/43–45/sp

socialna varnost
glej tudi upokojitev
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – 2/21/erar
Obveznost izvoza dodatkov za invalidnost v okviru koordinacije
sistemov socialne varnosti (Alenka Antloga) – 3‑4/33/sp
Neustreznost nacionalne zakonodaje pri urejanju dostopa do
neprofitnih stanovanj (Mateja Apohal) – 7‑8/12–13/č
Zaradi 1,30 evra ob izredno denarno socialno pomoč – 7‑8/33/mo
VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi
samohranilki – 9/24–25/mo
Skupna odločba CSD – institucionalno varstvo (Irena Vovk) –
10/23/mo
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za
osebe v delovnem razmerju – 10/21/erar
Odprta vprašanja »socialne klavzule« v ZJN-3 (Luka Pust in Uroš
Hočevar) – 11/6–8/č

Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega
otroka – 14/20/sp
Dostojno delo (Irena Vovk) – 14/34/por
Spletni smerokaz: Socialne pravice (Irena Vovk) – 15/38/prik
Dolgotrajna oskrba – zakonodajni in drugi izzivi sodobne družbe
(Alenka Oven) – 18/18/pril
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost –
20‑21/34/mo
Socialna varnost (Nataša Skubic) – 20‑21/46/č
Različen položaj najemnikov v neprofitnih in tržnih stanovanjih –
22/21/sp
Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko
doletijo posledice – 22/23/mo
Denarni prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije –
28/22–23/mo
Socialno delo (Nataša Skubic) – 28/34/č
Univerzalni temeljni dohodek – rešitev vseh obstoječih ali past
novih težav? (Grega Strban in Renata Mihalič) – 28/3/uv
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj pri
upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti (Alenka
Antloga) – 35/28–29/sp
Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika (Nana
Weber) – 36‑37/32/vo
Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči –
36‑37/34/mo
Alternativne oblike bivanja starejših (Alenka Oven) – 38/21/pril
Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in
socialnih sporih pod drobnogledom stroke (Grega Strban) –
39‑40/17/č
Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti – 41‑42/33-36/sp
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 44/38/mo
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45‑46/37–38/sp
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
45‑46/29/erar
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar
Prekarno delo in delovno razmerje (Janez Novak) – 47/17–19/č
Skozi oči prekariata (Patricij Maček) – 47/29–30/por
Osnove delovnega in socialnega prava (Darja Senčur Peček) –
47/32–33/prik
Domnevni dolg razlog za neizplačevanje priznane pravice iz javnih
sredstev – 48/28/mo
Dohodek iz zaposlitve – dohodek iz delovnega razmerja –
48/27/erar
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno (Andraž Teršek) – 48/8–9/č
Legalizirajmo prostitucijo (Patricij Maček) – 49‑50/50–51/por
Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj! (Vlasta Nussdorfer) –
49‑50/3/uv

socialni dialog
Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado – uveljavljanje
skupinskega interesa – 9/22–25/sp

socialno omrežje
glej tudi informacijska tehnologija
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju
(Klemen Pohar) – 7‑8/39/sp

sociologija
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti (Marko Pavliha) –
25‑26/32–33/prik
Simpozij za pravno in socialno filozofijo (Patricij Maček) –
41‑42/42–43/por

sodelovalna ekonomija
glej tudi ekonomija delitve
Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform (Helena
Uršič) – 5/6–8/č
Pravo in evropska industrijska renesansa (Janja Hojnik) – 18/3/uv
Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva (Ivo Grlica in
Primož Mikolič) – 27/6–8/č
Obravnava sodelovalnega gospodarstva z vidika DDV (Ivo Grlica) –
36‑37/26–28/č
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Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv (Sandi
Kodrič) – 38/20/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

sodišča
In flagranti: Med pozitivizmom in pravičnostjo (Hinko Jenull) –
23/17/č
Stečajni turizem (Marcel Hajd) – 24/6–7/č
Enotno sodišče za patente (Irena Vovk) – 24/34/por
Časovni standardi za leto 2016 (Irena Vovk) – 29‑30/46/por
Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji? (Nataša
Cankar) – 31‑32/15–17/č
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika (Lena
Šutanovac) – 35/30–31/sp
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? (Gregor
Maček) – 36‑37/8–10/č
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v sodnih
postopkih (Lina Burkelc Juras) – 41‑42/22–24/č
Vpis v centralni register oporok (Irena Vovk) – 41‑42/46/por
Nadzor poslovanja sodišč (Toni Tovornik) – 49‑50/54/por

Sodišče Evropske unije
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Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV? (Zoran
Skubic) – 1/30–31/sp
Reforma sodnega sistema EU – reševanje kvalitativnih težav s
kvantitativnim pristopom? (Petra Weingerl in Janja Hojnik) –
2/12–14/č
Kdaj je »sol« res »sol« po pravu EU? (Zoran Skubic) – 2/27/sp
Energijske nalepke prestale prvi sodni preizkus v Luksemburgu
(Zoran Skubic) – 3‑4/32/sp
Obveznost izvoza dodatkov za invalidnost v okviru koordinacije
sistemov socialne varnosti (Alenka Antloga) – 3‑4/33/sp
Državna pomoč Elanu tudi uradno nedovoljena! (Zoran Skubic) –
5/25–26/sp
Prva uspešna tožba Slovenije proti Komisiji (Matija Miklič) –
5/27–28/sp
Res pričakovan razplet? (Janja Zaplotnik) – 6/10–11/č
Izvršitev denarne kazni, zagrožene v tuji sodni odločbi o pravici do
stikov (Judita Dolžan) – 6/28/sp
Povrnitev nepremoženjske škode (Neža Kompare) – 6/29/sp
Kdaj je francosko jabolčno žganje Calvados enako finskemu
Verladosu in zakaj madžarski tokaj ne sme biti slovenski točaj
(Zoran Skubic) – 7‑8/34–35/sp
Letalski prevoznik je zaradi zamude odgovoren tudi za povrnitev
zneska (pre)več izplačanih dnevnic (Zoran Skubic) – 9/29–30/sp
Neodplačen odvzem igralnih naprav v primeru prenehanja
koncesije za prirejanje iger na srečo (Zoran Skubic) –
10/27–28/sp
Meje pravice imetnika blagovne znamke v primeru nedovoljene
uporabe te znamke pri spletnem oglaševanju (Zoran Skubic) –
11/28–29/sp
Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude
letalskega prevoznika (Zoran Skubic) – 12‑13/35–36/sp
Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega
prevoznika (Zoran Skubic) – 14/25–26/sp
Meje zaščite besedne znamke Skupnosti »Winnetou« (Zoran
Skubic) – 15/27–28/sp
Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča EU
(Blažka Vrsajković) – 15/31/por
Meje načela vzajemnega zaupanja pri izvršitvi evropskega naloga
za prijetje (Katarina Vatovec) – 16‑17/34–35/sp
Preveč glukoze ni blagoslov za zdravje – ko še pravo EU napove
vojno sladkorju (Zoran Skubic) – 16‑17/35–36/sp
Meje dopustnosti skupinskih tožb v potrošniških sporih (Zoran
Skubic) – 18/27–28/sp
Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva potrošnikov
po pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28–29/sp
Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 20‑21/37–38/sp
Občin, ki organizirajo prevoze šolarjev, ni mogoče šteti za davčne
zavezanke po Direktivi o DDV (Zoran Skubic) – 20‑21/38–39/sp
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada
načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na
podlagi starosti? (Zoran Skubic) – 22/27–28/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Težak položaj migrantov v negotovih časih migracijske politike EU
(Katarina Vatovec) – 23/24–25/sp
Kajenje po evropsko (Neža Kompare) – 24/24–25/sp
Nesuspenzivnost pravnega sredstva zoper odločitev o naknadni
prošnji za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 25‑26/25/sp
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov,
ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji (Klemen Pohar) –
27/27/sp
Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje
javnega naročila (Klemen Pohar) – 28/25/sp
Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi učinki po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 28/26–27/sp
Pravila odškodninske odgovornosti letalskega prevoznika
zaradi slabše namestitve potnika na letu (Zoran Skubic) –
29‑30/40/sp
Načelo ne bis in idem skozi prizmo Schengenskega sporazuma
(Zoran Skubic) – 29‑30/41/sp
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij (Matija Miklič) – 31‑32/39–40/sp
Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 31‑32/38–39/sp
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 33/30–31/sp
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp
Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj pri
upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti (Alenka
Antloga) – 35/28–29/sp
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije (Zoran
Skubic) – 36‑37/40–41/sp
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp
Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?
(Zoran Skubic) – 41‑42/38–39/sp
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp
Objava hiperpovezav na nezakonito objavljena avtorsko varovana
dela (Zoran Skubic) – 44/33–34/sp
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in Sodiščem Evropske unije (Patricij Maček) –
45‑46/41–42/por
Vnaprej nameščena programska oprema ni nepoštena poslovna
praksa (Zoran Skubic) – 45‑46/38–39/sp
(Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a le na
originalnih nosilcih (Zoran Skubic) – 47/26–27/sp
Pravila javne izposoje e-knjig po pravu EU (Zoran Skubic) –
48/31–32/sp
Hramba določenih spletnih osebnih podatkov zaradi obrambe pred
kibernetskimi napadi (Zoran Skubic) – 49‑50/47/sp

sodna praksa
Spletni smerokaz: Evropski identifikator sodne prakse (Irena
Vovk) – 22/38/prik
Kaznivo dejanje pranja denarja z vidika učinkovite prakse (Andrej
Ferlinc) – 23/13–15/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna tožba
(Matjaž Tratnik) – 31‑32/22–26/č
Glose ob sodniškem pravu (Marijan Pavčnik) – 34/15–17/č
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Renato
Vrenčur) – 35/32–33/prik
Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju (Matjaž Tratnik) –
48/20–23/č
Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Breda Mulec) – 49‑50/39/pril

sodne takse
Postopek odmere sodne takse – pravna sredstva – 18/21–23/sp
Postopek odmere sodne takse – pravna sredstva – 20‑21/31–33/sp
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Novosti na področju oprostitev sodnih taks (Marko Samardžić) –
20‑21/13–15/č

sodni nadzor
glej nadzor in nadzor nad delom sodnika

sodni register
Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije – 18/20/sp

sodni zaostanki
Pozitivni trendi (Irena Vovk) – 10/34/por
Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po
vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu – 12‑13/32/mo
Časovni standardi za leto 2016 (Irena Vovk) – 29‑30/46/por

sodniki
glej tudi sodstvo
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata (Igor
Vuksanović) – 7‑8/36–37/sp
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah (Lena Šutanovac) – 9/27/sp
O liku slovenskega sodnika (Andrej Berden) – 22/19/pril
Od pravne k sodniški državi (Marijan Pavčnik) – 29‑30/11–12/č
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika (Lena
Šutanovac) – 35/30–31/sp
Kaj je pravni strokovnjak? (Matej Avbelj) – 36‑37/3/uv
In flagranti: Karierni sistem (Hinko Jenull) – 36‑37/29/č
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje (Andraž
Teršek) – 38/29–31/int
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
Nespoštovanje sodišča (Vesna Bergant Rakočević) – 43/6–7/č
Prenehanje sodniške službe – prenehanje delovnega razmerja
sodnika – 44/31–32/sp
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 45‑46/36–37/sp
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in
sodnikov (Andraž Teršek) – 47/23/pril
Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom (Patricij Maček) –
49‑50/52–53/por
Prav(ičn)o: Depolitizacija sodstva (Ciril Ribičič) – 49‑50/37/č

sodstvo
glej tudi sodniki
In flagranti: Slovenski pravni slog (Hinko Jenull) – 3‑4/23/č
Pravna država mora biti skupni projekt vseh vej oblasti (Irena
Vovk) – 7‑8/40–41/por
Pozitivni trendi (Irena Vovk) – 10/34/por
Pregled stanja (Irena Vovk) – 15/34/por
Obdelava osebnih podatkov v sodnih postopkih – stranke in
izvedenci (Irena Vovk) – 16‑17/26–27/mo
Dostop otrok do sodstva (Irena Vovk) – 16‑17/46/por
Z obrobja postave: Problemi formalizma (Tomaž Pavčnik) – 18/17/č
In flagranti: Med pozitivizmom in pravičnostjo (Hinko Jenull) –
23/17/č
Z obrobja postave: Problemi formalizma – drugič (meje uradnega
preizkusa) (Tomaž Pavčnik) – 24/15/č
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha
(Andraž Teršek) – 24/3/uv
Revolucionarne spremembe (Irena Vovk) – 28/31/por
In flagranti: Pazi, snemamo! (Hinko Jenull) – 29‑30/29/č
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja (Alenka
Križnik) – 35/21–22/č
Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah (Jorg
Sladič) – 41‑42/44–45/prik
10. dan pravosodja (Irena Vovk) – 43/46/por
In flagranti: Pod giljotino (Hinko Jenull) – 44/27/č
Širitev pristojnosti (Irena Vovk) – 48/38/por
Nadzor poslovanja sodišč (Toni Tovornik) – 49‑50/54/por

sojenje brez odlašanja
Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po
vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu – 12‑13/32/mo
Zamuda pri izdaji sklepa o dedovanju – 16‑17/29/mo
Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov (Erik Kerševan) –
22/6–7/č
O liku slovenskega sodnika (Andrej Berden) – 22/19/pril
Časovni standardi za leto 2016 (Irena Vovk) – 29‑30/46/por

Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31‑32/37/sp
Napačno vročanje odločitve o reviziji – 44/32/mo
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 44/38/mo
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in Sodiščem Evropske unije (Patricij Maček) –
45‑46/41–42/por

solastnina
Upravljanje in uporaba solastne stvari (Nadija Šuler) – 1/16–17/č
Solastnina: načini pridobitve in razpolaganje (Nadija Šuler) –
3‑4/14–15/č
Dejanska etažna lastnina – navidezna solastnina – aktivna in
pasivna legitimacija – 14/21–23/sp
Delitev solastne nepremičnine – 15/21–22/sp
Družbena pogodba – 25‑26/21–24/sp
Navidezna solastnina (Nejc Zemljak) – 33/15–16/č
Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine
(Jernej Podlipnik) – 36‑37/31–32/vo
Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot posel
rednega upravljanja (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
49‑50/17–18/č

soupravljanje delavcev
Spremembe na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju pod
drobnogledom stroke (Primož Rataj) – 5/30/por
Novela ZUKSB-A oziroma novo poglavje v življenju DUTB (Nejc
Novak in Matija Urankar) – 20‑21/9–12/č
Zadržanje odločitev delodajalca (Miha Šercer) – 34/23/vo

sovražni govor
glej tudi svoboda izražanja
Moralna obsodba za pravo učinkovitost (Kaja Batagelj) –
18/30–31/por
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov (Tina
Kraigher Mišič) – 24/26–27/sp
Nekatera tveganja omejevanja svobode govora v aktualnih
družbenih razmerah (Igor Vuksanović) – 24/12–13/č

spam
glej nezaželena komunikacija

spis
glej dokumentacija

splav
Svobodno odločanje o rojstvu otrok (Miha Istenič) – 39‑40/24/č

splet
glej internet in informacijska tehnologija

Splošno sodišče Evropske unije
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku (Klemen
Pohar) – 9/28/sp

sponzorji
Težak položaj migrantov v negotovih časih migracijske politike EU
(Katarina Vatovec) – 23/24–25/sp

sposobnost ponudnika
glej tudi javna naročila
Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor
ponudbe v postopkih javnega naročanja (Klemen Pohar) –
10/6–10/č

sprejemanje odločitev
Regulativne tehnike (Albin Igličar) – 16‑17/44–45/prik
Preobilje signalov in informacijska slepota (Sandi Kodrič) –
29‑30/30/č
Paradoksi: Napovedovanje v pravu: med intuicijo in podatki (Aleš
Završnik) – 34/21/č
Pravica odločanja dijakov (Nana Weber) – 36‑37/11–12/por
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) –
41‑42/30/č
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (Patricij Maček in Vesna Kranjc) –
43/22–25/por
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo
(Andraž Teršek) – 43/12–13/č
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Nenačelnost Ustavnega sodišča RS (Tomaž Mavri) – 45‑46/26/č
Don Kihot in pravnoformalistični mlini (Marko Novak) –
45‑46/44–45/prik
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in
sodnikov (Andraž Teršek) – 47/23/pril

Srbija
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? (Lena Šutanovac) –
43/37-38/sp

standardi
Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD (Daniela
Mozetič) – 29‑30/6–7/č

stanovanja
glej tudi etažna lastnina in nepremičnine
Neustreznost nacionalne zakonodaje pri urejanju dostopa do
neprofitnih stanovanj (Mateja Apohal) – 7‑8/12–13/č
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika (Anita Napotnik) – 12‑13/25/vo
Odjava stalnega bivališča (Nana Weber) – 12‑13/25–26/vo
Različen položaj najemnikov v neprofitnih in tržnih stanovanjih –
22/21/sp
Varstvo kupcev stanovanj – napaka, ki znatno ovira normalno
uporabo nepremičnine – odstop od pogodbe – 24/23–24/sp
Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito
ravnanje stanovanjske inšpekcije – 34/23/mo
Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv (Sandi
Kodrič) – 38/20/č
Alternativne oblike bivanja starejših (Alenka Oven) – 38/21/pril
Snemanje sej zbora lastnikov večstanovanjske stavbe (Irena
Vovk) – 47/24/mo

starejši delavci
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu (Miha Šercer) – 1/21/vo
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu (Miha Šercer) –
20‑21/30/vo
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada
načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na
podlagi starosti? (Zoran Skubic) – 22/27–28/sp
Status starejšega delavca (Miha Šercer) – 47/23/vo

starši
Z obrobja postave: Kompetentnost generacij(e) (Tomaž Pavčnik) –
11/19/č
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36‑37/16–18/č
Pravice staršev s krajšim delovnim časom (Miha Šercer) –
39‑40/30/vo
Kdaj otroku postaviti posebnega oziroma t. i. kolizijskega skrbnika
(Nada Caharijaz Ferme) – 48/18–19/č
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji (Petra
Forjanič) – 49‑50/29–31/č

statistika
Laž, velika laž ... (Sandi Kodrič) – 2/20/č
Spletni smerokaz: Statist (Irena Vovk) – 7‑8/50/prik
Pozitivni trendi (Irena Vovk) – 10/34/por
Ni razlogov za paniko ... (Irena Vovk) – 14/29–31/por
Pregled stanja (Irena Vovk) – 15/34/por
Vpogled v osebne podatke umrlih – statistika in raziskovanje (Irena
Vovk) – 29‑30/35–36/mo
Kdo? (Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 33/32–33/prik
Spletni smerokaz: Zaporska statistika (Irena Vovk) – 36‑37/50/prik
Spletni smerokaz: Podatki o pravosodnih sistemih držav članic
(Irena Vovk) – 39‑40/50/prik
Spletni smerokaz: Svetovni barometer korupcije 2015/16 (Irena
Vovk) – 47/38/prik

statusno pravo
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Slovenska družba se je preselila v Italijo (Jerneja Prostor) –
36‑37/22–23/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
stavbna pravica
Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice (Žiga
Rejc) – 35/10–12/č

stavka
Pravica do stavke – 12‑13/27/sp

stečaj
glej tudi insolvenčno pravo in stečajni postopek
Izločitvena pravica na nepremičninah (Nadija Šuler) – 29‑30/28/č
Neposredna plačila podizvajalcem – koneksnost terjatev (Mitja
Šuligoj) – 31‑32/9–11/č
S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v postopku stečaja?
(Primož Feguš-S) – 1/10–12/č

stečajni postopek
glej tudi stečaj in insolvenčno pravo
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (Franjo Mlinarič, Nadja
Zorko in Jure Rogač) – 9/19/pril
Poseg v pravico do informacije – 22/21/sp
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke
izvršbe ali zavarovanja – 22/21/sp
Stečajni turizem (Marcel Hajd) – 24/6–7/č
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (Uroš Ilić in Uroš Brglez) –
29‑30/31/pril
Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih
zavarovanj (Miha Šlamberger) – 36‑37/18–19/č
Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba – prijava ločitvene
pravice v stečajnem postopku – ustreznost in zadostnost
zavarovanja terjatve – 38/21–23/sp
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja – v
teoriji in praksi (Sandra Frece) – 47/15–16/č
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(Kristijan Anton Kontarščak in Urška Kupec) – 49‑50/21–22/č

stroški
glej tudi stroški postopka
Vročanje položnic za plačilo stroškov šolarjem – 1/25/mo
Dodatno povračilo stroškov za prehrano (Miha Šercer) – 3‑4/26/vo
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 5/19/erar
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (Miha Šercer) –
5/19/vo
Napotitev na delo v tujino – povrnitev stroškov nastanitve –
7‑8/31–33/sp
Zahteva občine za EMŠO staršev za povračilo stroškov predšolske
vzgoje (Irena Vovk) – 11/26/mo
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika (Anita Napotnik) – 12‑13/25/vo
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja
(Mateja Prešern in Renata Zatler) – 20‑21/15–17/č
Nepravilno zaračunani oskrbni stroški bivanja v domu starejših
občanov – 23/22/mo
Dodatne pravice po podjetniški kolektivni pogodbi (Miha Šercer) –
25‑26/20/vo
Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije (Anita Napotnik) –
27/22/vo
Stroški predpravdnega izvedenskega mnenja (Vanja Maček) –
29‑30/8–9/č
Spletni smerokaz: The Green Driving Tool (Irena Vovk) – 33/38/prik
Alternativne oblike bivanja starejših (Alenka Oven) – 38/21/pril
Neplačniki stroškov za vrtec bi bili ob točke za sprejem naslednjega
otroka – 44/32/mo
Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih – 45‑46/33/mo
Dnina (Jože Mencinger) – 47/22/č
Povrnitev stroškov zagovornika v predkazenskem postopku (Vesna
Kermavt) – 48/14–15/č
Stroški izobraževanja (Nana Weber) – 49‑50/39/vo
Dnevnice (Miha Šercer) – 49‑50/39/vo

stroški postopka
glej tudi stroški
Plačilo stroškov izvršbe kljub poplačilu dolga – 3‑4/29/mo

stvarno pravo
Upravljanje in uporaba solastne stvari (Nadija Šuler) – 1/16–17/č

S–Š

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Solastnina: načini pridobitve in razpolaganje (Nadija Šuler) –
3‑4/14–15/č
Najmočnejše zavarovanje (Miha Jesenko) – 23/29–30/por
Navidezna solastnina (Nejc Zemljak) – 33/15–16/č
Stvarna služnost – delitev služeče nepremičnine – preštevilčenje
parcel – 34/24–25/sp
Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija (Marijana Vugrin) –
34/9–10/č
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Renato
Vrenčur) – 35/32–33/prik
Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice (Žiga
Rejc) – 35/10–12/č
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin (Marijana Vugrin) –
38/15–17/č
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije (Valentin Orešek) –
49‑50/10–11/č

subvencije
Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na
pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD –
12‑13/25/erar
Osebni podatki prejemnikov subvencij (Irena Vovk) – 38/24/mo

Svet Evrope
Spletni smerokaz: Podatki o pravosodnih sistemih držav članic
(Irena Vovk) – 39‑40/50/prik

svoboda izražanja
Ugled univerze nad svobodo izražanja? (Ines Gorjup in Maksimilijan
Gale) – 3‑4/35/sp
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah (Lena Šutanovac) – 9/27/sp
Expressa nocent, non expressa non nocent (Janez Kranjc) – 9/34/č
Omejitev svobode izražanja zaradi varovanja ugleda pokojne
političarke (Alenka Antloga) – 10/26–27/sp
Dostop zapornika do internetnih strani s pravno vsebino (Ana
Pakiž) – 11/27–28/sp
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp
Pravica do zasebnosti in pravica do svobode izražanja (Irena
Vovk) – 16‑17/41–42/por
Moralna obsodba za pravo učinkovitost (Kaja Batagelj) –
18/30–31/por
Žalitev prava in zdravega razuma (Matevž Krivic) – 18/15–16/č
Spletni smerokaz: Info hiša (Irena Vovk) – 18/38/prik
Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija? (Cene Grčar) –
22/9–11/č
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu (Tina Kraigher
Mišič) – 23/25–26/sp
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov (Tina
Kraigher Mišič) – 24/26–27/sp
Nekatera tveganja omejevanja svobode govora v aktualnih
družbenih razmerah (Igor Vuksanović) – 24/12–13/č
Zaščita žvižgačev po slovensko: potreben je korak naprej (Alma
Sedlar) – 31‑32/13–14/č
Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Igor Karlovšek) –
34/28–29/prik
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v sodnih
postopkih (Lina Burkelc Juras) – 41‑42/22–24/č
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice in Sodiščem Evropske unije (Patricij Maček) –
45‑46/41–42/por
Pravica do podobe in zdrava pamet (Nataša Pirc-Musar) –
49‑50/8–10/č

svobodna gospodarska pobuda
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti (Primož
Feguš) – 12‑13/15–16/č
Slovenska družba se je preselila v Italijo (Jerneja Prostor) –
36‑37/22–23/č
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č

Š
šikaniranje (na delovnem mestu)
glej mobing

škoda
glej tudi odškodninska odgovornost in odškodnina
Povrnitev nepremoženjske škode – opredelitev teže poškodbe –
3‑4/27–28/sp
Povrnitev nepremoženjske škode (Neža Kompare) – 6/29/sp
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (Franjo Mlinarič, Nadja
Zorko in Jure Rogač) – 9/19/pril

šole
glej tudi šolstvo
Vročanje položnic za plačilo stroškov šolarjem – 1/25/mo
Tek čez pravne ovire na poti do lestvic šol (Žiga Rejc) – 7‑8/8–9/č
Učna obveznost v osnovni šoli za učitelja – 7‑8/26/vo
Proračunsko financiranje za pietetne namene – 15/20/vo
Šolski sklad, davčno potrjevanje računov in pridobitev statusa
društva v javnem interesu – 20‑21/28–29/vo
Občin, ki organizirajo prevoze šolarjev, ni mogoče šteti za davčne
zavezanke po Direktivi o DDV (Zoran Skubic) – 20‑21/38–39/sp
Ravnanje z dokumentacijo v mapah učencev, ki potrebujejo pomoč
in svetovanje (Irena Vovk) – 24/22–23/mo
Odškodninska odgovornost delavca (učitelj) (Janja Cigoj) –
29‑30/32/vo
Poslovna odškodninska odgovornost avtošole (Jernej Velikonja) –
29‑30/21–22/č
Spletni smerokaz: Šola človekovih pravic (Irena Vovk) – 35/38/prik
Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih
podatkov v šolah (Irena Vovk) – 35/32/prik
Pravica odločanja dijakov (Nana Weber) – 36‑37/11–12/por
Kršitev pravic dijakinj srednje poklicne in tehniške šole –
41‑42/34–35/mo
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS (Igor Vuksanović) –
41‑42/7–8/č
Z obrobja postave: Dostojnost, spodobnost ... (Tomaž Pavčnik) –
45‑46/27/č
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (Franc Cankar in Nataša
Cankar) – 47/11–13/č

šolstvo
glej tudi študenti
Ugled univerze nad svobodo izražanja? (Ines Gorjup in Maksimilijan
Gale) – 3‑4/35/sp
Zakonska ureditev izvajanja mednarodnih programov s področja
vzgoje in izobraževanja (Anida Sarajlić) – 3‑4/21–22/č
Tek čez pravne ovire na poti do lestvic šol (Žiga Rejc) – 7‑8/8–9/č
Učna obveznost v osnovni šoli za učitelja – 7‑8/26/vo
Skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo –
pridobitev višjega habilitacijskega naziva – določitev višje
plače – začetek teka obdobja napredovanja – 33/23–26/sp

Španija
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah (Lena Šutanovac) –
9/27/sp

šport
Kdo je bil od koga očaran ali zanimiv primer nedokazane korupcije
v športu (Vesna Bergant Rakočević) – 5/22–23/č
Pravni položaj športnikov v Sloveniji (Filip Borsellino) – 12‑13/17–
19/č
Čist šport je realnost in ne utopija! (Janko Dvoršak) – 12‑13/3/uv
Šport je ogledalo družbe (Anita Lulić) – 16‑17/39–40/por
Nedovoljenost nagrad v nogometu za zmago s strani tretjih (Vesna
Bergant Rakočević) – 20‑21/19–20/č
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti in
odškodninska odgovornost organizatorja tekme (Mina
Kržišnik) – 25‑26/6–8/č
Zakaj ni nadomestila ob odhodu delavca v drugo družbo, kot je to
ob prestopu športnika? (Suzana Pisnik) – 28/13/č
Doping: olimpijske steze brez ruskih šampionov (Vesna Bergant
Rakočević) – 31‑32/26–27/č
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje (Andraž
Teršek) – 38/29–31/int
Kršitev pravic dijakinj srednje poklicne in tehniške šole –
41‑42/34–35/mo
Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu –
43/29/erar
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štipendija
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori –
28/19/erar
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU (Ines Grah) –
43/10–12/č

študenti
VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale (Kristina
Lazarevič Padar in Iztok Štefanec) – 12‑13/39–40/por
Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) –
15/19/vo
Nova razsežnost pravnega razmišljanja (Maja Planinc) – 15/30/por
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prva na svetu (Ana Vlahek) –
16‑17/38–39/por
Nova zmaga ekipe PF Univerze v Ljubljani (Manja Hubman) –
18/30/por
Še en uspeh študentov ljubljanske PF (Matija Urankar in Jaka
Kukavica) – 20‑21/43/por
Dohodek iz delovnega razmerja – Vprašanja in odgovori (dodana
št. 24 in 25) – 23/19/erar
Ekonomska analiza sprememb na področju študentskega dela
(Karin Drole) – 25‑26/8–10/č
Scripturam: Študentski funkcionarji – Supra État? (Janja Hojnik) –
25‑26/17/č
Začasno in občasno delo dijakov in študentov (Nataša
Belopavlovič) – 27/9–10/č
Kdo? (Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 33/32–33/prik
Z obrobja postave: Marljiveži (Tomaž Pavčnik) – 38/19/č
Pridobitev osebnih podatkov o statusu študenta prek odvetnika
(Irena Vovk) – 41‑42/37/mo
Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih – 45‑46/33/mo
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka IV.
tekmovanja Trans-European Moot Court (Jaka Kukavica, Matija
Urankar in Saša Zagorc) – 45‑46/43/por

Švedska
Sprememba vere v azilnem postopku (dr. Nana Weber) –
19/27-28/sp

Švica
Državi ni treba priznati zakonske zveze s 14-letnim otrokom (Nika
Skvarča) – 2/29-30/sp
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu (Marjan Kos) –
7-8/37-38/sp
Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu (Lena Šutanovac)
– 22/26/sp

T
tajni podatki
Ravnanje sodišč v primeru obravnave dokazov, ki vsebujejo tajne
podatke, še (vedno) ni zakonsko primerno urejeno – 1/24/mo
Posredovanje podatkov sodišču (Irena Vovk) – 29‑30/35/mo
Bančna tajnost v postopku prodaje slabih terjatev (Tatjana Božič) –
33/6–7/č
Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač (Mitja
Stefancic) – 38/11–12/č

takse
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda –
2/21/erar
Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse
občini (Irena Vovk) – 36‑37/32–33/mo

tarifa
Sodna presoja primernosti tarif kolektivnih organizacij (Eneja
Drobež) – 2/10–12/č

tehtanje

52

Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
(Martina Greif) – 14/24/sp

Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča (Andreja
Sedej-Grčar) – 27/21/pril
Mali bogovi, ki varujejo ptičke in metuljčke (Suzana Pisnik) –
27/16–17/č
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji (Lena Šutanovac) – 34/27/sp
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba (Luka
Vlačić) – 38/8–10/č
Zakonska nezvestoba in odškodnina (Igor Vuksanović) –
43/20–21/odm
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti (Patricij
Maček) – 45‑46/36–37/sp
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č

tekmovanje
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prva na svetu (Ana Vlahek) –
16‑17/38–39/por
Nova zmaga ekipe PF Univerze v Ljubljani (Manja Hubman) –
18/30/por
Še en uspeh študentov ljubljanske PF (Matija Urankar in Jaka
Kukavica) – 20‑21/43/por
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka IV.
tekmovanja Trans-European Moot Court (Jaka Kukavica, Matija
Urankar in Saša Zagorc) – 45‑46/43/por

telekomunikacije
Spletni smerokaz: AKOS (Irena Vovk) – 1/38/prik
Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij (Aleš Završnik) – 6/25–26/sp
Oglaševanje prek TV-sprejemnika (Irena Vovk) – 14/22/mo
Tajni nadzor le s sodno odredbo (Rosana Lemut-Strle) –
16‑17/32–34/sp
Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča (Andreja
Sedej-Grčar) – 27/21/pril
Podatki o komunikacijskih sredstvih z odredbo sodišča (Andrej
Tomšič) – 28/14–16/č
Neustreznost in zastarelost ZPP glede brzojavov in telefaksov (Lena
Šutanovac) – 29‑30/39/sp
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča (Janez Žirovnik) – 29‑30/19–20/č
Do digitalno preoblikovane Slovenije – premišljeno in aktivno (Boris
Koprivnikar) – 33/3–4/uv
Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena – 33/24–25/mo
Varnost in zasebnost (Irena Vovk) – 34/30/por
Spremljanje intenzitete nasmeha klicnih agentov (Irena Vovk) –
36‑37/33/mo
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo
Urejanje prostora – varstvo kulturne dediščine – 44/30/sp

televizija
Oglaševanje prek TV-sprejemnika (Irena Vovk) – 14/22/mo

teorija prava
glej tudi pravna teorija
Z obrobja postave: Nevarni droni t. i. etike (Tomaž Pavčnik) – 5/17/č
Teorija prava (Benjamin Flander) – 7‑8/43/prik
Izziv čiste teorije prava (Marijan Pavčnik) – 16‑17/17/č
Moralnost prava (Igor Karlovšek) – 18/32–33/prik
Pojem zlorabe pravice in pravni argument prepovedi zlorabe
pravice (Milan Vajda) – 24/9–11/č
Od pravne k sodniški državi (Marijan Pavčnik) – 29‑30/11–12/č
Pravna praznina v pravni praksi ali (4 x P) (Milan Vajda) –
29‑30/25–26/č
Z obrobja postave: Otroška pravna razlaga (Tomaž Pavčnik) –
31‑32/29/č
Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Igor Karlovšek) –
34/28–29/prik
Glose ob sodniškem pravu (Marijan Pavčnik) – 34/15–17/č
Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah (Jorg
Sladič) – 41‑42/44–45/prik
Razlagalni razmislek ob dnevu ustavnosti (Marijan Pavčnik) –
1/6–7/č

T
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terorizem
Boj proti terorizmu – pomanjkljivosti slovenske ureditve glede na
prakso ZR Nemčije (Nina Židanik) – 10/13–15/č
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih (Aleš Završnik) –
14/17/č
Deradikalizacija teroristov (Alenka Mordej) – 16‑17/40/por
Tajni nadzor le s sodno odredbo (Rosana Lemut-Strle) –
16‑17/32–34/sp
Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama (Ana Pakiž) –
16‑17/30–32/sp
Proti terorizmu? (Jože Mencinger) – 33/17/č

tobak
Druga, manj znana nikotinska zasvojenost (Sandi Kodrič) – 14/18/č
Kajenje po evropsko (Neža Kompare) – 24/24–25/sp

tožilci
glej tudi tožilstvo
In flagranti: Karierni sistem (Hinko Jenull) – 36‑37/29/č
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39‑40/35/sp

tožilstvo
glej tudi tožilci
Do dokumentacije iz tožilskega spisa šele po intervenciji Varuha –
2/23/mo
Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega
tožilstva (Boštjan Zrnec Orlič) – 35/12–14/č

transakcijski račun
Pregled bančnih računov odvetnika kot poseg v pravico do
zasebnosti (Ana Pakiž) – 2/28/sp
Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ (Irena Vovk) – 18/22/mo
Vpis v davčni register – Finančni računi iz tujine – 39‑40/29/erar

transparentnost
Kako transparentna je poraba javnih sredstev? (Matej Cerar) –
2/31/por
Davčna transparentnost (Dominik Kuzma) – 16‑17/15–17/č
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada
načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na
podlagi starosti? (Zoran Skubic) – 22/27–28/sp
Izjemna pooblastila vojske – 24/19/sp
Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira (Vid Doria) – 27/3/uv
Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega
naročila (Milena Basta Trtnik) – 28/19/pril
In flagranti: Pazi, snemamo! (Hinko Jenull) – 29‑30/29/č
Časovni standardi za leto 2016 (Irena Vovk) – 29‑30/46/por
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi (Renata Zatler) – 34/13–15/č
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Klemen Pohar) – 38/26–27/sp
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 (Milena Basta
Trtnik) – 39‑40/29/pril
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

trg finančnih instrumentov
glej tudi gospodarsko pravo in vrednostni papirji
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne instrumente
(Dušan Jovanovič, Franjo Mlinarič in Miha Bratina) –
39‑40/20–23/č

trgovina
Minimalna plača (Miha Šercer) – 11/21/vo
Alibaba in problematika varstva znamk (Kevin Rihtar) – 15/15–16/č
Brexit in opcije za nadaljnjo liberalizacijo trgovine (Irena Peterlin) –
34/18–19/č
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
(Urban Brulc) – 47/6–8/č

trgovina z ljudmi
Spletni smerokaz: Upravljanje tveganj prikritega prisilnega dela
(Irena Vovk) – 43/50/prik

trgovinsko pravo
Posodabljanje nadzora nad trgovanjem z izdelki z dvojno rabo in
razsežnosti mednarodne varnosti (Irena Peterlin) –
12‑13/20–21/č

trošarine
Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih (Sandi
Kodrič) – 34/22/č

trust
Zasebna ustanova, trust, fiduciarni posli in njihov vpliv na
dedovanje (Luigi Varanelli) – 3‑4/39/prik

trženje
Umetnost v času vladavine prava in kapitala (Igor Karlovšek) –
34/28–29/prik
Zloraba pravice (Irena Vovk) – 35/34/por
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS (Igor Vuksanović) –
41‑42/7–8/č
Neposredno trženje na osebne elektronske naslove zaposlenih
(Irena Vovk) – 49‑50/44/mo
Pravica do podobe in zdrava pamet (Nataša Pirc-Musar) –
49‑50/8–10/č

tržna vrednost
Odmera davka na promet z nepremičninami – 14/21/sp

tržnica
Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 31‑32/38–39/sp

tujci
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah v Sloveniji in
ugotavljanje vzajemnosti (Darja Šumah) – 7‑8/10–12/č
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... (Matevž Krivic) –
36‑37/24–25/č
Garantno pismo (Nana Weber) – 39‑40/30/vo
Razveza zakonske zveze (Nana Weber) – 39‑40/29–30/vo
Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v javnih dijaških domovih
(Anida Sarajlić) – 44/11–12/č
Čas za vrnitev k osnovam (Neža Kogovšek Šalamon) – 47/3/uv

tujina
Uporaba videokonference pri pridobivanju dokazov v tujini (Judita
Dolžan) – 6/30/por
Napotitev na delo v tujino – povrnitev stroškov nastanitve –
7‑8/31–33/sp
Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz
delovnega razmerja iz tujine – 12‑13/32–33/mo
Quod petis, hic est (Janez Kranjc) – 16‑17/46/č
Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt (Janez
Kranjc) – 22/34/č
Obdavčitve dohodkov iz tujine – 23/19/erar
Vpis v davčni register – Finančni računi iz tujine – 39‑40/29/erar
O petem poročilu na temo imunitete državnih predstavnikov pred
tujo kazensko jurisdikcijo (Luka Martin Tomažič) –
39‑40/25–26/č
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge države
članice tretji državi (Alenka Antloga) – 41‑42/39–40/sp
Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 48/27/erar
Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini
dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz
naslova opravljanja dejavnosti – 48/27/erar
Efektivno delo (Miha Šercer) – 49‑50/39–40/vo

Turčija
Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje (Lena Šutanovac) –
18/25-26/sp
Pasivnost države glede nasilja v družini (Lena Šutanovac) –
20-21/36-37/sp
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29-30/37-38/sp
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu (Lena Šutanovac) –
31-32/37/sp
Neznani strelec nas ne zanima (Lena Šutanovac) – 39-40/35/sp
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turizem
O (ne)življenjski razlagi prava glede uporabe tujega podvodnega
plovila v slovenskem morju (Marko Pavliha) – 27/14–16/č
Dodatek za nedeljsko delo (Miha Šercer) – 29‑30/32–33/vo
Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse
občini (Irena Vovk) – 36‑37/32–33/mo
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS (Igor Vuksanović) –
41‑42/7–8/č
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (Franc Cankar in Nataša
Cankar) – 47/11–13/č
Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike
Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV –
48/27/erar

U
uboj
glej tudi odvzem življenja, umor in smrt
Med umorom in ubojem po KZ-1 (Andrej Ferlinc) – 7‑8/18–21/č

umetna inteligenca
Paradoksi: Diktatura podatkov (Aleš Završnik) – 7‑8/23/č
Paradoksi: Regulacija represivnih rab umetne inteligence (Aleš
Završnik) – 27/19/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/10–12/č
Paradoksi: Razvoj robotskega prava (Aleš Završnik) – 48/25/č

umetnost
glej kultura

umor
glej tudi odvzem življenja, uboj in smrt
Med umorom in ubojem po KZ-1 (Andrej Ferlinc) – 7‑8/18–21/č
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp

upokojitev
glej tudi pokojnine
Znižanje starostne meje za upokojitev (Miha Šercer) – 2/21/vo
Prisilno upokojevanje (Miha Šercer) – 9/20/vo
Inštruktorji v zaporih in prevzgojnih domovih imajo po novem status
pooblaščene uradne osebe po ZIKS – 10/24/mo
Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu (Lena
Šutanovac) – 22/26/sp
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta po pravu Unije (Zoran Skubic) – 34/26–27/sp

uprava (družbe)
glej tudi skupščina (družbe)
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega dovoljenja in
denarna kazen (Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 7‑8/6–8/č
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? (Igor
Vuksanović) – 24/17–18/vo
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja
in nadzora po noveli ZGD-1I (Domen Neffat in Uroš Hočevar) –
35/6–8/č

uprava (državna)
glej tudi javna uprava
Regulativne tehnike (Albin Igličar) – 16‑17/44–45/prik
Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov (Erik Kerševan) –
22/6–7/č
Do digitalno preoblikovane Slovenije – premišljeno in aktivno (Boris
Koprivnikar) – 33/3–4/uv
Širitev pristojnosti (Irena Vovk) – 48/38/por

upravljanje

54

Razprodaja ali pametna prodaja? (Irena Vovk) – 6/34/por
Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 31‑32/38–39/sp

Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?
(Zoran Skubic) – 41‑42/38–39/sp
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev
(Nenad Mrdaković) – 44/29/pril
Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (Irena Vovk in Franci Gerbec) –
44/22–25/por
Širitev pristojnosti (Irena Vovk) – 48/38/por
Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot posel
rednega upravljanja (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
49‑50/17–18/č

upravljanje s tveganji
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna ureditev
(Nenad Mrdaković) – 44/29/pril

upravni postopek
Koraki in razprave ob pripravi zakona EU o upravnem postopku
(Polonca Kovač) – 3‑4/16–18/č
Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov (Erik Kerševan) –
22/6–7/č
Pravni interes za tožbo – vmesni ugotovitveni zahtevek –
27/24–26/sp
Uveljavljanje socialnih pravic pred upravnimi organi – varstvo pravic
strank – 28/20–22/sp
Administrativne sankcije: temeljna vprašanja (Martin Dekleva) –
29‑30/13–15/č
Začasna odločba o odvzemu otroka (Alenka Križnik) –
29‑30/23–24/č
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij (Matija Miklič) – 31‑32/39–40/sp
Imenovanje vodje državnega tožilstva – procesni vidiki (Hinko
Jenull) – 33/8–11/č
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in
sodnem postopku? (Blaž Kovač) – 33/13–14/č
Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme (Albin
Igličar) – 35/8–9/č
Garantno pismo (Nana Weber) – 39‑40/30/vo
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih – od
učinkovitosti k ustavnosti (Polonca Kovač) – 44/8–10/č
Znižanje denarne socialne pomoči – prosti preudarek –
49‑50/43–45/sp

upravni spor
Dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela upravnega
akta – (ne)seštevanje zneskov različnih davkov za namene
dovoljenosti revizije – davek na dodano vrednost (DDV) –
davek od dohodka iz kapitala – dejanski odpust dolga –
11/22–26/sp
Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Imenovanje vodje državnega tožilstva – procesni vidiki (Hinko
Jenull) – 33/8–11/č

upravnik
glej tudi upravljanje
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika (Anita Napotnik) – 12‑13/25/vo
Aktivna procesna legitimacija upravnika – vplačila v rezervni
sklad – 23/20–23/sp
Investicije in poraba sredstev rezervnega sklada (Anita Napotnik) –
25‑26/19/vo
Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije (Anita Napotnik) –
27/22/vo

upravno pravo
Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev (Boštjan Koritnik in
Rajko Pirnat) – 18/31/prik
Neustrezno izvajanje nadzorstvene funkcije Ministrstva za javno
upravo nad Inšpektoratom za javni sektor – 41‑42/34/mo

urejanje prostora
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin (Marijana Vugrin) –
38/15–17/č
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Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (Irena Vovk in Franci Gerbec) –
44/22–25/por
Urejanje prostora – varstvo kulturne dediščine – 44/30/sp

ustava
Populizem in ustavna demokracija (Matej Avbelj) – 10/3/uv
Italija pred ustavnim referendumom (Dejan Valentinčič) –
47/9–10/č
Razlagalni razmislek ob dnevu ustavnosti (Marijan Pavčnik) –
1/6–7/č
France Bučar (Janez Kranjc) – 7‑8/44–45/prik
Ustava in retroaktivnost pravnih predpisov (Franc Grad) – 19/6–9/č
Ustavno pravo (Matej Avbelj) – 31‑32/44–45/prik
Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991–2015 (Irena Vovk) –
44/36/prik
Pitna voda: ustavna prepoved in ne pravica (Matej Avbelj) –
45‑46/3/uv
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno (Andraž Teršek) – 48/8–9/č
Slavnostni govor ob 25. obletnici Ustave RS (Marko Bošnjak) –
49‑50/6–7/č

ustavno pravo
Ko se namesto otroka rodi starec (Luigi Varanelli) – 5/3/uv
Protiustaven napad na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika (Peter Golob) – 7‑8/14–15/č
Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? (Matevž Krivic) –
9/3/uv
Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost –
9/21/sp
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij neustavna?
(Urška Gliha in Nataša Miljević) – 11/14–16/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/22/sp
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe (Igor Vuksanović) –
11/11–13/č
Pravica do stavke – 12‑13/27/sp
(Ne)napredovanje sodnikov – prilagajanje prava družbenim
razmeram – 14/20–21/sp
Odvetniška ustavnost (Igor Vuksanović) – 19/32–33/prik
Ustava in retroaktivnost pravnih predpisov (Franc Grad) – 19/6–9/č
Od pravne k sodniški državi (Marijan Pavčnik) – 29‑30/11–12/č
Ustavno pravo (Matej Avbelj) – 31‑32/44–45/prik
O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? (Andreja
Kokalj) – 31‑32/17–19/č
Človekove pravice Banke Slovenije (Jože Mencinger) – 31‑32/30/č
Prepoved zlorabe pravic v zvezi z referendumom – 31‑32/32–33/sp
Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči
napovedi izstopa Velike Britanije iz EU (Jana Zbačnik) –
35/25/pril
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja (Maja
Korimšek) – 36‑37/20–22/č
Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991–2015 (Irena Vovk) –
44/36/prik
Beneška komisija in zvezdnato nebo: evropska diplomacija
ustavnosti (Andraž Zidar) – 45‑46/20–21/č

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Janez Šmidovnik (1921–2016) (Lojze Janko) – 3‑4/37/zap
Hišna preiskava pri odvetniku, zaseg listin in predmetov ter
preiskava elektronskih naprav posegajo v odvetniško
zasebnost – 5/19–21/sp
Preiskovanje pri odvetniku in nauki z Ustavnega sodišča (Marko
Bošnjak) – 6/3/uv
Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost –
9/21/sp
Registracija istospolne partnerske skupnosti – kršeno načelo
enakosti – 9/21/sp
Davčna izvršba – 10/22/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 11/22/sp
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Ureditev prometa oziroma parkiranja – 12‑13/27/sp
Pravica do stavke – 12‑13/27/sp
VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale (Kristina
Lazarevič Padar in Iztok Štefanec) – 12‑13/39–40/por

Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega
otroka – 14/20/sp
Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih – fizičnih
osebah – 14/20/sp
Odmera davka na promet z nepremičninami – 14/21/sp
(Ne)napredovanje sodnikov – prilagajanje prava družbenim
razmeram – 14/20–21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 1. –
14/21/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Ni razlogov za paniko ... (Irena Vovk) – 14/29–31/por
Urejanje prostora – poseg v lastninsko pravico – 16‑17/24/sp
Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije – 18/20/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/22/sp
Davčna osnova – posplošena tržna vrednost – 20‑21/30/sp
Pogoj pokojninske dobe brez dokupa – 20‑21/30/sp
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke
izvršbe ali zavarovanja – 22/21/sp
Različen položaj najemnikov v neprofitnih in tržnih stanovanjih –
22/21/sp
Poseg v pravico do informacije – 22/21/sp
Izpodbojnost izjave o priznanju očetovstva v luči najnovejših
odločitev Ustavnega sodišča RS (Jernej Velikonja) – 23/11–12/č
Izjemna pooblastila vojske – 24/19/sp
Spremembe in dopolnitve zakonov ne morejo biti predmet
avtentične razlage – 24/19/sp
Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča (Dragica Wedam
Lukić) – 25‑26/3/uv
Družinski člani so tudi istospolni partnerji – 27/24/sp
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Andraž
Teršek) – 28/6–7/č
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Branko
Erčulj) – 31‑32/6/č
Prepoved zlorabe pravic v zvezi z referendumom – 31‑32/32–33/sp
Ustavno pravo (Matej Avbelj) – 31‑32/44–45/prik
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in
sodnem postopku? (Blaž Kovač) – 33/13–14/č
Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
(Miroslav Mozetič) – 34/19/odm
Prav(ičn)o: Čakajoč na opravičilo (Ciril Ribičič) – 35/23/č
Kaj je pravni strokovnjak? (Matej Avbelj) – 36‑37/3/uv
Institucije (Jan Zobec) – 41‑42/3/uv
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
Izzivi za ustavno sodstvo tudi po 25 letih (Jadranka Sovdat) –
44/3/uv
Urejanje prostora – varstvo kulturne dediščine – 44/30/sp
Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991–2015 (Irena Vovk) –
44/36/prik
Nenačelnost Ustavnega sodišča RS (Tomaž Mavri) – 45‑46/26/č
Financiranje občin – 48/28–29/sp

ustavno sodstvo
Antonin Scalia, simbol (Aleš Novak) – 10/30/zap
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (Andraž
Teršek) – 28/6–7/č
Izzivi za ustavno sodstvo tudi po 25 letih (Jadranka Sovdat) –
44/3/uv

ustavnost
Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? (Matevž Krivic) –
9/3/uv
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS (Jože
Korpič) – 38/17–18/č
Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora zaradi
zdravstvenih razlogov res vse v redu? (Ivan Šelih) – 38/13–14/č
Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –
39‑40/31/sp
Pritožba zoper sklep – 39‑40/31/sp
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
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Nespoštovanje sodišča (Vesna Bergant Rakočević) – 43/6–7/č
Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
Urejanje prostora – varstvo kulturne dediščine – 44/30/sp
Financiranje občin – 48/28–29/sp

uvoz
Novela Zakona o davku na dodano vrednost – samoobdavčitev
DDV pri uvozu in stopnja DDV – 2/21/erar

V
varčevalci
glej tudi varčevanje
O pravu in pravičnosti (Jože Mencinger) – 27/20/č
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? (Matjaž
Marko) – 36‑37/31/pril

varčevanje
glej tudi varčevalci
Proslava, stalna pripravljenost in še kaj (Jože Mencinger) –
3‑4/24/č

varni pristan
glej tudi varstvo osebnih podatkov
Ščit zasebnosti (Irena Vovk) – 7‑8/46/por
Kako varno bo za Ščitom zasebnosti? (Jelena Burnik) – 14/3/uv
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? (Sandra
Kajtazović) – 44/16–18/č

varnost
glej tudi javna varnost
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti in
odškodninska odgovornost organizatorja tekme (Mina
Kržišnik) – 25‑26/6–8/č
In flagranti: Pazi, snemamo! (Hinko Jenull) – 29‑30/29/č
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp
Med zakonsko ureditvijo in prakso upravljanja varnosti v lokalni
skupnosti (Petra Posega) – 31‑32/20–21/č
Nam civibus inter se rixantibus, procul a litibus ad loca tuta
migrandum, ubi minus venti perflant (Janez Kranjc) – 33/34/č
Varnost in zasebnost (Irena Vovk) – 34/30/por
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? (Sandra
Kajtazović) – 44/16–18/č
Paradoksi: Razvoj robotskega prava (Aleš Završnik) – 48/25/č
Hramba določenih spletnih osebnih podatkov zaradi obrambe pred
kibernetskimi napadi (Zoran Skubic) – 49‑50/47/sp

varnost pri delu
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti (Janja
Cigoj) – 15/19–20/vo
Spletni smerokaz: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Irena
Vovk) – 20‑21/50/prik
Spletni smerokaz: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Irena
Vovk) – 25‑26/38/prik
Obvladovanje psihosocialnega tveganja v delovnem okolju –
spoznanja iz prakse (Simona Stanter) – 29‑30/9–10/č
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Leon Vedenik in Jožef
Kovač) – 49‑50/18–21/č
Nezgoda na delovnem mestu (Janja Cigoj) – 14/19/vo
Nočni delavci (Miha Šercer) – 14/19/vo
Kršitev delavskih pravic je preveč (Nataša Trček) – 43/3/uv

varovanje
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti in
odškodninska odgovornost organizatorja tekme (Mina
Kržišnik) – 25‑26/6–8/č
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Leon Vedenik in Jožef
Kovač) – 49‑50/18–21/č
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varstvo okolja
glej tudi pravo varstva okolja

Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (Ana Srovin
Coralli, Jan Marčič Maruško, Aljoša Petek in Vasilka Sancin) –
2/15–16/č
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda –
2/21/erar
Energijske nalepke prestale prvi sodni preizkus v Luksemburgu
(Zoran Skubic) – 3‑4/32/sp
Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji (Alenka Benčina, Maja
Brunskole in Barbara Friedl) – 5/14–16/č
Odprta vprašanja »socialne klavzule« v ZJN-3 (Luka Pust in Uroš
Hočevar) – 11/6–8/č
Mali bogovi soglasij in dovoljenj (Sandi Kodrič) – 25‑26/18/č
Mali bogovi, ki varujejo ptičke in metuljčke (Suzana Pisnik) –
27/16–17/č
Pravica javnosti sodelovati pri sprejemanju in spremembah
predpisov – 35/27/mo

varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki v EU (Irena Vovk) – 1/34/por
Elektronski naslov – psevdonim kot osebni podatek (Irena Vovk) –
5/21/mo
Potrdilo o nekaznovanosti (Irena Vovk) – 7‑8/30–31/mo
Sporočanje podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja
delodajalcu (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Ščit zasebnosti (Irena Vovk) – 7‑8/46/por
Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki (Irena Vovk) –
9/22/mo
Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu
(Irena Vovk) – 9/22–23/mo
Osebni podatki v služnostni pogodbi (Irena Vovk) – 10/23/mo
Zahteva občine za EMŠO staršev za povračilo stroškov predšolske
vzgoje (Irena Vovk) – 11/26/mo
Osebni podatki nekdanjega zaposlenega (Irena Vovk) –
12‑13/30–31/mo
Psihometrični testi, podlaga in hramba (Irena Vovk) – 12‑13/30/mo
Kako varno bo za Ščitom zasebnosti? (Jelena Burnik) – 14/3/uv
Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih – fizičnih
osebah – 14/20/sp
Preverjanje osebnih podatkov v zvezi z državnim pravniškim izpitom
(Irena Vovk) – 15/21–22/mo
Obdelava osebnih podatkov v sodnih postopkih – stranke in
izvedenci (Irena Vovk) – 16‑17/26–27/mo
Pravica do zasebnosti in pravica do svobode izražanja (Irena
Vovk) – 16‑17/41–42/por
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo (Eneja Drobež) – 18/26/sp
Spletni smerokaz: Info hiša (Irena Vovk) – 18/38/prik
Dostop občinskega svetnika do zbirk osebnih podatkov redarstva
(Irena Vovk) – 19/25/mo
Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki
(Irena Vovk) – 19/24–25/mo
Predložitev osebne izkaznice (Irena Vovk) – 20‑21/32/mo
Javna podjetja in zbiranje EMŠO (Irena Vovk) – 20‑21/32–33/mo
Nazaj v informacijsko prihodnost (Mitja Podpečan) – 20‑21/6–8/č
Evropska reforma varstva osebnih podatkov (Mojca Prelesnik) –
20‑21/3/uv
Zasebne naprave v službi (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Objava seznama sankcioniranih pooblaščenih revizorjev (Irena
Vovk) – 22/24–25/mo
Videonadzor za osebno rabo (Irena Vovk) – 22/24/mo
Dinamični naslovi IP (Irena Vovk) – 22/34/por
Posredovanje seznama strank AVTP (Irena Vovk) – 23/23/mo
Ravnanje z dokumentacijo v mapah učencev, ki potrebujejo pomoč
in svetovanje (Irena Vovk) – 24/22–23/mo
Snemanje skupščine delničarjev (Irena Vovk) – 25‑26/23/mo
Primer dobre prakse (Irena Vovk) – 25‑26/34/por
Hranjenje in preklic hranjenja pošte za delo (Irena Vovk) – 27/25/mo
Pogodbe o zaposlitvi in plače (Irena Vovk) – 28/24/mo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu (Irena
Vovk) – 29‑30/36/mo
Vpogled v osebne podatke umrlih – statistika in raziskovanje (Irena
Vovk) – 29‑30/35–36/mo
Osebni podatki pri sklepanju najemne pogodbe (Irena Vovk) –
31‑32/34–35/mo
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Osebni podatki na zahtevku za podatke iz evidence kazenskih točk
(Irena Vovk) – 31‑32/34/mo
Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici (Irena Vovk) –
33/27/mo
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Objava podatkov o lobistih (Irena Vovk) – 35/28–29/mo
Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih
podatkov v šolah (Irena Vovk) – 35/32/prik
Zloraba pravice (Irena Vovk) – 35/34/por
Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse
občini (Irena Vovk) – 36‑37/32–33/mo
Spremljanje intenzitete nasmeha klicnih agentov (Irena Vovk) –
36‑37/33/mo
Osebni podatki prejemnikov subvencij (Irena Vovk) – 38/24/mo
Prijava zbirk podatkov (Irena Vovk) – 39‑40/32/mo
Pridobitev osebnih podatkov o statusu študenta prek odvetnika
(Irena Vovk) – 41‑42/37/mo
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo
Vpogled v lastne osebne podatke (Irena Vovk) – 44/30/mo
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? (Sandra
Kajtazović) – 44/16–18/č
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti (Irena Vovk) –
45‑46/32/mo
Snemanje sej zbora lastnikov večstanovanjske stavbe (Irena
Vovk) – 47/24/mo
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
(Urban Brulc) – 47/6–8/č
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č
Neposredno trženje na osebne elektronske naslove zaposlenih
(Irena Vovk) – 49‑50/44/mo
Hramba določenih spletnih osebnih podatkov zaradi obrambe pred
kibernetskimi napadi (Zoran Skubic) – 49‑50/47/sp

varstvo potrošnikov
glej tudi potrošniki
Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do
zakonodaje »novega pristopa« (Nenad Mrdaković) – 2/8–9/č
Kdaj je »sol« res »sol« po pravu EU? (Zoran Skubic) – 2/27/sp
Energijske nalepke prestale prvi sodni preizkus v Luksemburgu
(Zoran Skubic) – 3‑4/32/sp
Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov (Rajko Knez) –
5/32–33/prik
Preveč glukoze ni blagoslov za zdravje – ko še pravo EU napove
vojno sladkorju (Zoran Skubic) – 16‑17/35–36/sp
Meje dopustnosti skupinskih tožb v potrošniških sporih (Zoran
Skubic) – 18/27–28/sp
Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva potrošnikov
po pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28–29/sp
Uvodne dileme glede izvajanja ZIsRPS (Nenad Mrdaković) –
20‑21/18–19/č
Varstvo kupcev stanovanj – napaka, ki znatno ovira normalno
uporabo nepremičnine – odstop od pogodbe – 24/23–24/sp
Zavarovalec kot potrošnik (Šime Ivanjko) – 33/23/pril
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije (Zoran
Skubic) – 36‑37/40–41/sp
Spletni smerokaz: Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja (Irena
Vovk) – 38/38/prik
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz prvega
odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika (Dejan Kramar) –
45‑46/29–30/č
Vnaprej nameščena programska oprema ni nepoštena poslovna
praksa (Zoran Skubic) – 45‑46/38–39/sp
Pogodba o finačnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 48/29–30/sp

varstvo živali
Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji (Alenka Benčina, Maja
Brunskole in Barbara Friedl) – 5/14–16/č
O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? (Andreja
Kokalj) – 31‑32/17–19/č

Varuh človekovih pravic
Še en »politični« izziv pred varuhinjo (Matevž Krivic) – 1/8–10/č
Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo (Jakob
Ahačič, Maša Gril, Tina Košir in Simona Zupančič) – 1/13–14/č
Ravnanje sodišč v primeru obravnave dokazov, ki vsebujejo tajne
podatke, še (vedno) ni zakonsko primerno urejeno – 1/24/mo
Neupoštevanje roka za odločitev o začasni odredbi je kršitev
zakona – 1/24–25/mo
Vročanje položnic za plačilo stroškov šolarjem – 1/25/mo
Z izgubljeno zdravstveno kartoteko izgubljena priložnost za
zaposlitev – 2/23/mo
Do dokumentacije iz tožilskega spisa šele po intervenciji Varuha –
2/23/mo
Posredno ugotovljeni dohodek in pravica do denarne socialne
pomoči – 3‑4/28/mo
Odvetnik ne sme zadržati denarja stranke – 3‑4/29/mo
Plačilo stroškov izvršbe kljub poplačilu dolga – 3‑4/29/mo
Priznanje pravice do nadomestila med brezposelnostjo šele po
posredovanju Varuha – 6/20/mo
Poplačilo majhnega dolga še vedno (le) z nepremičninsko izvršbo –
6/20–21/mo
Zaradi 1,30 evra ob izredno denarno socialno pomoč – 7‑8/33/mo
Nepokretnost pripornika ne sme biti razlog za kršenje pravice do
zasebnega in družinskega življenja – 7‑8/32–33/mo
Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti
tudi starši – 9/25/mo
VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi
samohranilki – 9/24–25/mo
Inštruktorji v zaporih in prevzgojnih domovih imajo po novem status
pooblaščene uradne osebe po ZIKS – 10/24/mo
UKC Ljubljana že deset mesecev ne odgovori – kdo je
odgovoren? – 10/24/mo
Problematika družinskih grobov – 11/25/mo
Evtanaziranje živali beguncev – 11/24–25/mo
Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po
vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu – 12‑13/32/mo
Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz
delovnega razmerja iz tujine – 12‑13/32–33/mo
Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici – 14/23/mo
Zamuda pri izdaji sklepa o dedovanju – 16‑17/29/mo
Diskriminatorna določba statuta društva – 18/23/mo
Napačen obrazec in pisna pojasnila v postopku sprejema v
slovensko državljanstvo – 19/23/mo
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost –
20‑21/34/mo
Vse več nestrpnosti in sovraštva (Vlasta Nussdorfer) – 22/3/uv
Zaprtim osebam mora biti omogočen dostop do zdravnika –
22/23/mo
Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko
doletijo posledice – 22/23/mo
Nepravilno zaračunani oskrbni stroški bivanja v domu starejših
občanov – 23/22/mo
Pobot terjatev ni v skladu z zakonom? – 25‑26/22/mo
Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami –
27/26/mo
Ali odločba US ne zavezuje? (Irena Vovk) – 27/34/mo
Denarni prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije –
28/22–23/mo
Letno poročilo Varuha za leto 2015 (Irena Vovk) – 29‑30/44–45/por
Neobravnava pobudnikove pritožbe v zvezi s kršitvijo pacientovih
pravic – 33/25/mo
Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena – 33/24–25/mo
Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito
ravnanje stanovanjske inšpekcije – 34/23/mo
Pravica javnosti sodelovati pri sprejemanju in spremembah
predpisov – 35/27/mo
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... (Matevž Krivic) –
36‑37/24–25/č
Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči –
36‑37/34/mo
Dolgotrajni postopek in kaznovanje odvetnika – 38/23/mo
Izvršilna zadeva gradbene inšpekcije na 1000. mestu za izvršitev –
39‑40/34/mo
Kršitev pravic dijakinj srednje poklicne in tehniške šole –
41‑42/34–35/mo
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Neustrezno izvajanje nadzorstvene funkcije Ministrstva za javno
upravo nad Inšpektoratom za javni sektor – 41‑42/34/mo
Štiriletno neodločanje Inšpektorata RS za okolje in prostor o
predlogu pobudnice – 41‑42/35/mo
Pozitiven razplet primera Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki –
primer slabe prakse Eko sklada – 43/33/mo
Zaradi nevednosti o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
izgubila pravico do nadomestila za primer brezposelnosti –
43/33/mo
Napačno vročanje odločitve o reviziji – 44/32/mo
Neplačniki stroškov za vrtec bi bili ob točke za sprejem naslednjega
otroka – 44/32/mo
Zaostanki pri reševanju pritožb (Irena Vovk) – 44/38/mo
Zaostanek pri plačilu šolnine ne sme biti razlog za zavrnitev izdaje
potrdila o opravljenih študijskih obveznostih – 45‑46/33/mo
Domnevni dolg razlog za neizplačevanje priznane pravice iz javnih
sredstev – 48/28/mo
Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj! (Vlasta Nussdorfer) –
49‑50/3/uv
Inšpekcijski nadzor šele tri leta po prijavi – 49‑50/42/mo

Velika Britanija
Prav(ičn)o: 1.866.104.634 (Ciril Ribičič) – 9/17/č

vera
Sprememba vere v azilnem postopku (Nana Weber) – 19/27–28/sp
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v sodnih
postopkih (Lina Burkelc Juras) – 41‑42/22–24/č

videokonferenca
glej tudi snemanje
Uporaba videokonference pri pridobivanju dokazov v tujini (Judita
Dolžan) – 6/30/por

videz izdelka
Prikaz videza izdelka pri registraciji modela (Klemen Pohar) –
20‑21/35–36/sp

Višje sodišče Anglije in Walesa
Prikaz in opis znaka pri registraciji znamke (Klemen Pohar) –
45‑46/35/sp

Vlada Republike Slovenije
Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado – uveljavljanje
skupinskega interesa – 9/22–25/sp

vmesna sodba
Pravni interes za tožbo – vmesni ugotovitveni zahtevek –
27/24–26/sp

vode
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda –
2/21/erar
Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem (Aleksij
Mužina in Klemen Pohar) – 14/10–11/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) (Franc
Dobovičnik) – 43/7–9/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) (Franc
Dobovičnik) – 44/13–15/č

vodja
Mehka moč in voditeljstvo (Igor Vuksanović) – 12‑13/44–45/prik
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (Tilen Tacol in
Matevž Fortin) – 36‑37/12-15/č
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? (Janja Cigoj) – 41‑42/32/vo
Del plače za poslovno uspešnost – 45‑46/29/erar

vodno dovoljenje
Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem (Aleksij
Mužina in Klemen Pohar) – 14/10–11/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) (Franc
Dobovičnik) – 43/7–9/č

vodno pravo
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Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) (Franc
Dobovičnik) – 43/7–9/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) (Franc
Dobovičnik) – 44/13–15/č

vojna
Poveljniška odgovornost za posilstva (Sabina Zgaga) – 14/28–29/sp

vojska
Izjemna pooblastila vojske – 24/19/sp
Spremembe in dopolnitve zakonov ne morejo biti predmet
avtentične razlage – 24/19/sp
Paradoksi: Regulacija represivnih rab umetne inteligence (Aleš
Završnik) – 27/19/č
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45‑46/37–38/sp
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp

volitve
Odgovornost države – aktivna volilna pravica – 7‑8/27–29/sp
Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici – 14/23/mo
Diskriminatorna določba statuta društva – 18/23/mo
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji (Lena Šutanovac) – 34/27/sp
Volitve in pavperizirano novinarstvo (Sandi Kodrič) – 44/28/č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 49‑50/12–14/č

volitve sodnikov
Ni razlogov za paniko ... (Irena Vovk) – 14/29–31/por
O liku slovenskega sodnika (Andrej Berden) – 22/19/pril
Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča (Dragica Wedam
Lukić) – 25‑26/3/uv

vozila
Sporočanje podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja
delodajalcu (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Poslovna odškodninska odgovornost avtošole (Jernej Velikonja) –
29‑30/21–22/č
Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 48/27/erar

vozniško dovoljenje
Sporočanje podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja
delodajalcu (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo

vrednostni papirji
Kje je darilo za male vlagatelje? (Matej Tomažin) – 1/20/č
Bogate dividende privabljajo (Matej Tomažin) – 12‑13/24/č
Zakaj manjka ambicioznih potez? (Matej Tomažin) – 28/18/č
Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD (Daniela
Mozetič) – 29‑30/6–7/č
Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala – Pogosta
vprašanja in odgovori (dodatni vprašanji št. 7 in 8) –
31‑32/31/erar
Ko banke naredijo samomor (Matej Tomažin) – 33/22/č
Zadnje četrtletje (Matej Tomažin) – 36‑37/30/č
Pravna narava sporočil Komisije (Tatjana Božič) – 43/40–41/sp
Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 43/29–30/vo
Ukinitev registrskega računa pri KDD – davčna obravnava prenosa
ali opustitve – 48/27/erar
Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov (Sandi Kodrič) – 49‑50/38/č

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Kršitev osebnostnih pravic – spletni dnevnik (blog) – zahtevek za
odstranitev zapisa – 1/21-26/sp
Sodna odpoved najemne pogodbe za poslovne prostore – začetek
teka odpovednega roka – 2/23–25/sp
»Nekrivdna« odpoved koncesijske pogodbe (Klemen Pohar) –
2/26/sp
Povrnitev nepremoženjske škode – opredelitev teže poškodbe –
3‑4/27–28/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – fizični napad stranke na
delavko CSD – 3‑4/28–30/sp
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Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem
prometne nesreče – 6/21–23/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – odgovornost za ravnanje
tretjega – 6/19–21/sp
Pravna država mora biti skupni projekt vseh vej oblasti (Irena
Vovk) – 7‑8/40–41/por
Odgovornost države – aktivna volilna pravica – 7‑8/27–29/sp
Napotitev na delo v tujino – povrnitev stroškov nastanitve –
7‑8/31–33/sp
Vrnitev nadomestila plače – neupravičena pridobitev – 7‑8/29–31/sp
Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado – uveljavljanje
skupinskega interesa – 9/22–25/sp
Država kot najemnik poslovnih prostorov – odpoved najemne
pogodbe za nedoločen čas – 10/22–25/sp
Dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela upravnega
akta – (ne)seštevanje zneskov različnih davkov za namene
dovoljenosti revizije – davek na dodano vrednost (DDV) –
davek od dohodka iz kapitala – dejanski odpust dolga –
11/22–26/sp
Pravica do obrambe v kazenskem postopku – pravica do
neposrednega zaslišanja izvedenca – 12‑13/32–35/sp
Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Dejanska etažna lastnina – navidezna solastnina – aktivna in
pasivna legitimacija – 14/21–23/sp
Delitev solastne nepremičnine – 15/21–22/sp
Zastaranje pregona za prekršek – uporaba določb KZ-1 –
16‑17/27–29/sp
Pogoji za izbrisno tožbo – vsebina odločbe o izrednem pravnem
sredstvu – 16‑17/25–27/sp
Nezgodno zavarovanje – splošni zavarovalni pogoji – zavarovalno
kritje – 16‑17/24–25/sp
Postopek odmere sodne takse – pravna sredstva – 18/21–23/sp
Davčna izvršba glede obveznosti, nastale po začetku postopka
prisilne poravnave – 19/22–26/sp
Javni uslužbenci – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov – ukinitev organa – 20‑21/33–35/sp
Postopek odmere sodne takse – pravna sredstva –
20‑21/31–33/sp
Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo –
sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi – 22/22–25/sp
Aktivna procesna legitimacija upravnika – vplačila v rezervni
sklad – 23/20–23/sp
Kršitev konkurenčne klavzule – pogodbena kazen – 24/21–23/sp
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno
odsotne delavke – 24/21/sp
Nadaljevano kaznivo dejanje – ne bis in idem – 24/19–20/sp
Varstvo kupcev stanovanj – napaka, ki znatno ovira normalno
uporabo nepremičnine – odstop od pogodbe – 24/23–24/sp
Družbena pogodba – 25‑26/21–24/sp
Pravni interes za tožbo – vmesni ugotovitveni zahtevek –
27/24–26/sp
Uveljavljanje socialnih pravic pred upravnimi organi – varstvo pravic
strank – 28/20–22/sp
Pravica do sodelovanja v postopku – gluhonema oseba – tolmač za
znakovni jezik – 28/22–24/sp
Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu – 29‑30/34-37/sp
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prek
pooblaščenca – 31‑32/36/sp
Civilnopravno varstvo lastninske pravice po 99. členu SPZ – cesta,
ki je javno dobro – 31‑32/33–34/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp
Skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo –
pridobitev višjega habilitacijskega naziva – določitev višje
plače – začetek teka obdobja napredovanja – 33/23–26/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove – diskriminacija –
trpinčenje na delovnem mestu – 33/26–29/sp
Stvarna služnost – delitev služeče nepremičnine – preštevilčenje
parcel – 34/24–25/sp
Preživljanje otroka – zmožnosti preživninskega zavezanca – darilo –
35/6–7/sp
Pogodbena odškodninska odgovornost – zastaralni rok za
odškodninsko terjatev – gospodarska pogodba –
36‑37/33–34/sp

Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba – prijava ločitvene
pravice v stečajnem postopku – ustreznost in zadostnost
zavarovanja terjatve – 38/21–23/sp
Nesreča pri delu – regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije – samozaposlena oseba – 38/23–24/sp
Zavarovalna pogodba v korist tretjega – prenehanje zavarovalnega
kritja zaradi neplačila premije – opozorilo in obvestilo po
tretjem in četrtem odstavku 937. člena OZ – 39‑40/31–34/sp
Zavrženje tožbe – fikcija vročitve – 39‑40/34/sp
Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti – 41‑42/33-36/sp
Odstop od pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo denarne
obveznosti – pogodbena kazen – 43/33–34/sp
Kolektivni spor – dejavnost bančništva – omejitev izplačil regresa
za letni dopust – 43/34–36/sp
25. obletnica Vrhovnega sodišča: dve novi publikaciji (Irena Vovk) –
43/35/prik
Prenehanje sodniške službe – prenehanje delovnega razmerja
sodnika – 44/31–32/sp
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge
stopnje – pravica do izjave v postopku – sodba presenečenja –
45‑46/31–34/sp
Kolektivna pogodba dejavnosti – Podjetniška kolektivna pogodba –
odmera letnega dopusta glede na skupno delovno dobo –
45‑46/34/sp
Pritožbeni postopek v sporih o objavi popravka ali odgovora –
vročitev odgovora na pritožbo – pravica do izjave v postopku –
47/23–24/sp
Pogodba o finačnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 48/29–30/sp
Znižanje denarne socialne pomoči – prosti preudarek –
49‑50/43–45/sp
Pravica do povrnitve škode – protipravnost ravnanja upravnega
organa v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja –
49‑50/41–43/sp

Vrhovno sodišče Združenega kraljestva
Prikaz videza izdelka pri registraciji modela (Klemen Pohar) – 2021/35-36/sp

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Antonin Scalia, simbol (Aleš Novak) – 10/30/zap

vročanje
Vročanje položnic za plačilo stroškov šolarjem – 1/25/mo
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/12–14/č
Elektronsko vročanje v pravdnem postopku v luči najnovejše
odločitve Višjega sodišča v Ljubljani (Laura Šiftar) – 19/10–13/č
Poseg v pravico do informacije – 22/21/sp
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prek
pooblaščenca – 31‑32/36/sp
Vročitev odpovedi (Miha Šercer) – 39‑40/31/vo
Zavrženje tožbe – fikcija vročitve – 39‑40/34/sp
Napačno vročanje odločitve o reviziji – 44/32/mo
Storitev eVročanje – 45‑46/29/erar
Pritožbeni postopek v sporih o objavi popravka ali odgovora –
vročitev odgovora na pritožbo – pravica do izjave v postopku –
47/23–24/sp

vrtec
Pridobivanje podatkov o učencih od vrtca (Irena Vovk) – 1/22/mo
Mnenje glede vprašalnika za ravnatelje vrtcev (Irena Vovk) –
3‑4/30/mo
Zahteva občine za EMŠO staršev za povračilo stroškov predšolske
vzgoje (Irena Vovk) – 11/26/mo
Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega
otroka – 14/20/sp
Neplačniki stroškov za vrtec bi bili ob točke za sprejem naslednjega
otroka – 44/32/mo

vzročna zveza
Nezgodno zavarovanje – splošni zavarovalni pogoji – zavarovalno
kritje – 16‑17/24–25/sp
Vzročna zveza in naključje (Jorg Sladič) – 44/36–37/prik
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začasne odredbe
Neupoštevanje roka za odločitev o začasni odredbi je kršitev
zakona – 1/24–25/mo
Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih (Nataša Cankar) –
9/32–33/prik
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke
izvršbe ali zavarovanja – 22/21/sp
Začasna odločba o odvzemu otroka (Alenka Križnik) –
29‑30/23–24/č
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(Eneja Drobež) – 41‑42/31/pril

zagovornik načela enakosti
Nov državni organ (Irena Vovk) – 9/34/por

zagovornik otroka
Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti
tudi starši – 9/25/mo

zahteva za varstvo zakonitosti
glej tudi pravna sredstva
Napoved zahteve za sodno varstvo (Miha Jesenko) –
20‑21/41–42/por

zakoniti sodnik
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika (Igor
Vuksanović) – 9/26–27/sp

zakonito stvarno breme
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika (Anita Napotnik) – 12‑13/25/vo

zakonitost
Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? (Matevž Krivic) –
9/3/uv
Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – 29‑30/33/sp
Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas (Suzana Pisnik) –
31‑32/11–12/č
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita (Alenka Oven) –
33/29–30/sp
Odpoved v času bolniške odsotnosti (Miha Šercer) – 41‑42/31/vo

zakonodaja
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glej tudi zakonodajni postopek
Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do
zakonodaje »novega pristopa« (Nenad Mrdaković) – 2/8–9/č
Predlogi državnega tožilstva za boljše inkriminacije (Hinko Jenull) –
2/21/pril
Janez Šmidovnik (1921–2016) (Lojze Janko) – 3‑4/37/zap
ZZavar-1 (Irena Vovk) – 3‑4/42/por
Nasilje v družini (Irena Vovk) – 5/34/por
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-M (Sašo Kmet) –
6/31/prik
Kaj prinaša novi carinski zakonik Unije (Mina Kržišnik) – 6/19/pril
Neustreznost nacionalne zakonodaje pri urejanju dostopa do
neprofitnih stanovanj (Mateja Apohal) – 7‑8/12–13/č
Spletni smerokaz: Boljša zakonodaja (Irena Vovk) – 9/38/prik
Kazenski zakonik z novelo KZ-1C (Leon Recek) – 10/31–32/prik
Prekrški – deseti krog (Hinko Jenull) – 11/3/uv
Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih – kje manjkajo luknje?
(Mirko Pečarič) – 11/16–18/č
Sposobnost gospodarskih subjektov za sodelovanje v postopkih
javnega naročanja po novi zakonodaji (Andreja Primec) –
14/6–9/č
Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (Miha
Šošić) – 15/32–33/prik
Nova policijska pooblastila (Miroslav Žaberl) – 15/3/uv
Novela ZNPPol – boj med sledenjem tehniki in varovanjem pravic
posameznikov (Mirko Pečarič) – 16‑17/6–9/č
Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko Skupnosti
(Gregor Maček) – 18/6–8/č
Partnerska zveza (Irena Vovk) – 18/34/por
ZDIJZ-E (Irena Vovk) – 19/34/por

Novela ZUKSB-A oziroma novo poglavje v življenju DUTB (Nejc
Novak in Matija Urankar) – 20‑21/9–12/č
Nazaj v informacijsko prihodnost (Mitja Podpečan) – 20‑21/6–8/č
Evropska reforma varstva osebnih podatkov (Mojca Prelesnik) –
20‑21/3/uv
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja
(Mateja Prešern in Renata Zatler) – 20‑21/15–17/č
Novosti na področju oprostitev sodnih taks (Marko Samardžić) –
20‑21/13–15/č
Imena avtorjev zakonov (Nana Weber) – 20‑21/29/vo
Predlog DZak (Irena Vovk) – 23/34/por
Zakon o javnem naročanju s komentarjem (Milena Basta Trtnik) –
24/32–33/prik
Izjemna pooblastila vojske – 24/19/sp
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti (Marko Pavliha) –
25‑26/32–33/prik
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 25‑26/19/erar
Scripturam: Študentski funkcionarji – Supra État? (Janja Hojnik) –
25‑26/17/č
Zakon o partnerski zvezi (Miha Istenič) – 25‑26/13–14/č
Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira (Vid Doria) – 27/3/uv
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (Aleksij
Mužina) – 27/32–33/prik
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 28/19/erar
Revolucionarne spremembe (Irena Vovk) – 28/31/por
Začasna odločba o odvzemu otroka (Alenka Križnik) –
29‑30/23–24/č
Pasti spreminjanja policijskih pooblastil (Mojca Prelesnik) –
31‑32/3/uv
Zaščita žvižgačev po slovensko: potreben je korak naprej (Alma
Sedlar) – 31‑32/13–14/č
Prepoved zlorabe pravic v zvezi z referendumom – 31‑32/32–33/sp
Priročnik za prevajanje (Irena Vovk) – 31‑32/44/prik
Ustavimo nasilje! (Irena Vovk) – 33/34/por
Črtica o zakonodajnem procesu ob noveli ZKP-N (Ciril Keršmanc) –
34/3/uv
Pravica javnosti sodelovati pri sprejemanju in spremembah
predpisov – 35/27/mo
Hitreje do kakovostne pravice (Andrej Ekart) – 35/3/uv
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (ZDR-1) (Anja Bizjak) –
36‑37/44–45/prik
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? (Gregor
Maček) – 36‑37/8–10/č
Zakon o prekrških (ZP-1H, I, J) – prava knjiga ob pravem času
(Hinko Jenull) – 38/32–33/prik
Trgovanje s smrtjo (Robert Martinčič) – 38/3/uv
Predlog novele ZPP-E: vsem ni mogoče ustreči (Irena Vovk) –
38/34/por
O predlogu novele ZKP-N (Roman Završek) – 38/31/č
Kaj bo prinesla novela ZPP-E (Igor Karlovšek) – 39‑40/14–17/č
Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in
socialnih sporih pod drobnogledom stroke (Grega Strban) –
39‑40/17/č
Medicinsko kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 39‑40/44/prik
Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok
s posebnimi potrebami (Jasna Murgel) – 41‑42/12–14/č
Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga
novele KZ-1E (Mojca M. Plesničar) – 41‑42/15–17/č
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R – 43/29/erar
Kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in njenih protokolov – nov obnovitveni razlog? (Igor
Strnad) – 44/20–21/č
Priloga (II) (Nataša Skubic) – 45‑46/46/č
Spremembe na trgu dela (Irena Vovk) – 45‑46/46/por
Predlog novele ZIntPK: Osebnostno primerna? (Alma M. Sedlar) –
48/3/uv
Širitev pristojnosti (Irena Vovk) – 48/38/por
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(Kristijan Anton Kontarščak in Urška Kupec) – 49‑50/21–22/č
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD (Nina Scortegagna Kavčnik) –
49‑50/33–34/č
Nadzor poslovanja sodišč (Toni Tovornik) – 49‑50/54/por
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zakonodajna sled
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi (Renata Zatler) – 34/13–15/č

zakonodajni postopek
Kaj imajo skupnega kazenske zadeve Bavčar, Snežič in Zavašnik?
(Matjaž Ambrož) – 1/3/uv
Koraki in razprave ob pripravi zakona EU o upravnem postopku
(Polonca Kovač) – 3‑4/16–18/č
Učinkovitost slovenskega parlamenta v obdobju gospodarske
krize – izzivi in sposobnosti (Drago Zajc) – 22/12–14/č
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha
(Andraž Teršek) – 24/3/uv
Prepoved zlorabe pravic v zvezi z referendumom – 31‑32/32–33/sp
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi (Renata Zatler) – 34/13–15/č
Pravica javnosti sodelovati pri sprejemanju in spremembah
predpisov – 35/27/mo
Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči
napovedi izstopa Velike Britanije iz EU (Jana Zbačnik) –
35/25/pril
Prav(ičn)o: Čakajoč na opravičilo (Ciril Ribičič) – 35/23/č

zakonska zveza
Državi ni treba priznati zakonske zveze s 14-letnim otrokom (Nika
Skvarča) – 2/29–30/sp
Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR? (Janez
Pogorelec) – 5/8–11/č
Pravne posledice nezvestobe v zakonski zvezi (Luka Vlačić) –
10/11–13/č
Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU (Katarina
Sever) – 10/21/pril
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju kmalu tudi med
zakonci, zunajzakonskimi in istospolnimi partnerji? (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 11/9–11/č
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe (Igor Vuksanović) –
11/11–13/č
Partnerska zveza (Irena Vovk) – 18/34/por
Zakon o partnerski zvezi (Miha Istenič) – 25‑26/13–14/č
Dedovanje zakonca, ko je zapustnik preživel svojega edinega
otroka (Tina Čeh) – 27/12–13/č
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba (Luka
Vlačić) – 38/8–10/č
Razveza zakonske zveze (Nana Weber) – 39‑40/29–30/vo
Zakonska nezvestoba in odškodnina (Igor Vuksanović) –
43/20–21/odm

zamejski Slovenci
10 let subjektivitete zamejcev in izseljencev (Dejan Valentinčič) –
49‑50/26–28/č

zamudne obresti
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – zamude pri
izplačilu plač – 31‑32/34–36/sp

zapor
Nenehne premestitve zapornika niso rešitev (Lena Šutanovac) –
5/24–25/sp
Nepokretnost pripornika ne sme biti razlog za kršenje pravice do
zasebnega in družinskega življenja – 7‑8/32–33/mo
Inštruktorji v zaporih in prevzgojnih domovih imajo po novem status
pooblaščene uradne osebe po ZIKS – 10/24/mo
Dostop zapornika do internetnih strani s pravno vsebino (Ana
Pakiž) – 11/27–28/sp
Zaprtim osebam mora biti omogočen dostop do zdravnika –
22/23/mo
Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu (Lena
Šutanovac) – 22/26/sp
Ime česa je slovenska penologija? – Novemu zaporu ob rob (Aleš
Završnik) – 27/10–12/č
Probacijska služba (Irena Vovk) – 31‑32/46/por
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji (Lena Šutanovac) – 34/27/sp
Spletni smerokaz: Zaporska statistika (Irena Vovk) – 36‑37/50/prik
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora (Zoran Skubic) – 38/25–26/sp
Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora zaradi
zdravstvenih razlogov res vse v redu? (Ivan Šelih) – 38/13–14/č

Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga
novele KZ-1E (Mojca M. Plesničar) – 41‑42/15–17/č
Paradoksi: Odprava dosmrtnega zapora (Aleš Završnik) – 41‑42/29/č

zaposlovanje
Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb –
oprostitev plačila prispevkov delodajalca – 2/21/erar
Z izgubljeno zdravstveno kartoteko izgubljena priložnost za
zaposlitev – 2/23/mo
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 5/19/erar
Pomladanska napoved (Irena Vovk) – 12‑13/46/por
Kako nastane delovno mesto (Sandi Kodrič) – 22/18/č
Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko
doletijo posledice – 22/23/mo
Ekonomska analiza sprememb na področju študentskega dela
(Karin Drole) – 25‑26/8–10/č
Hranjenje in preklic hranjenja pošte za delo (Irena Vovk) –
27/25/mo
Začasno in občasno delo dijakov in študentov (Nataša
Belopavlovič) – 27/9–10/č
Denarni prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije –
28/22–23/mo
Z obrobja postave: Marljiveži (Tomaž Pavčnik) – 38/19/č
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (Marko Žvipelj in Žiga Rejc) –
45‑46/8–11/č

zaposlovanje tujcev
Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe (Nana
Weber) – 25‑26/20/vo
Skupna delovna doba (Miha Šercer) – 33/23/vo
Scripturam: Notranji trg – la carte – imperializem po evropsko
(Janja Hojnik) – 47/21/č

zapuščina
Pravna negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja (Tina
Čeh) – 29‑30/26–27/č
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(Kristijan Anton Kontarščak in Urška Kupec) – 49‑50/21–22/č

zasebne listine
glej tudi dokumentacija
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
(Simona Toplak Bohinc) – 14/19/pril

zasebne naprave
glej tudi bring your own device
Zasebne naprave v službi (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Vnaprej nameščena programska oprema ni nepoštena poslovna
praksa (Zoran Skubic) – 45‑46/38–39/sp

zasebni interes
Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem (Sandi
Kodrič) – 10/20/č
Trgovanje s smrtjo (Robert Martinčič) – 38/3/uv
Zloraba položaja, milijoni in milijarde (Jože Mencinger) –
41‑42/30/č
Institucije (Jan Zobec) – 41‑42/3/uv

zasebnost
Pregled bančnih računov odvetnika kot poseg v pravico do
zasebnosti (Ana Pakiž) – 2/28/sp
Konec zasebnosti na delovnem mestu? (Tina Kraigher Mišič) –
3‑4/34–35/sp
Zaposleni v Sloveniji tudi po nedavni sodbi ESČP nimajo nič manj
pravic do zasebnosti na delovnem mestu (Mojca Prelesnik) –
3‑4/3/uv
Ščit zasebnosti (Irena Vovk) – 7‑8/46/por
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne
daje, ni zadosten (Martina Greif) – 12‑13/38–39/sp
Kako varno bo za Ščitom zasebnosti? (Jelena Burnik) – 14/3/uv
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih (Aleš Završnik) –
14/17/č
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V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva (Igor
Vuksanović) – 15/23–24/sp
Prav(ičn)o: Odvetniška zasebnost (Ciril Ribičič) – 15/17/č
Pravica do zasebnosti in pravica do svobode izražanja (Irena
Vovk) – 16‑17/41–42/por
Spletni smerokaz: Info hiša (Irena Vovk) – 18/38/prik
Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico do
denarne odškodnine? (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) –
19/26–27/sp
Brezpilotni letalniki, brezpilotni zrakoplovni sistemi (Andrej
Tomšič) – 20‑21/44–45/prik
Dinamični naslovi IP (Irena Vovk) – 22/34/por
(Ne)priznanje plemiškega naziva po pravu Unije in po slovenskem
pravu (Zoran Skubic) – 25‑26/26–27/sp
Primer dobre prakse (Irena Vovk) – 25‑26/34/por
Premestitev v zavod je v otrokovo korist (Lena Šutanovac) –
25‑26/27–28/sp
Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča (Andreja
Sedej-Grčar) – 27/21/pril
Podatki o komunikacijskih sredstvih z odredbo sodišča (Andrej
Tomšič) – 28/14–16/č
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča (Janez Žirovnik) – 29‑30/19–20/č
Varnost in zasebnost (Irena Vovk) – 34/30/por
Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih
podatkov v šolah (Irena Vovk) – 35/32/prik
Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega (Irena
Vovk) – 43/32/mo
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? (Sandra
Kajtazović) – 44/16–18/č
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (Nina Kranjec in Peter Merc) – 48/6–7/č

zaslišanje
Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče (Nika
Skvarča) – 6/24–25/sp
Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega
tožilstva (Boštjan Zrnec Orlič) – 35/12–14/č
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge
stopnje – pravica do izjave v postopku – sodba presenečenja –
45‑46/31–34/sp

zastaranje
Sprememba tožbe – 11/22/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 2. –
14/21/sp
Zastaranje pregona za prekršek – uporaba določb KZ-1 –
16‑17/27–29/sp
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim
dejanjem (Nana Weber) – 23/6–7/por
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja
in nadzora po noveli ZGD-1I (Domen Neffat in Uroš Hočevar) –
35/6–8/č
Pogodbena odškodninska odgovornost – zastaralni rok za
odškodninsko terjatev – gospodarska pogodba –
36‑37/33–34/sp
Varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih
ukrepih – 43/31–32/sp
In flagranti: Pod giljotino (Hinko Jenull) – 44/27/č
Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta, velikih
zamud ali zavrnitve vkrcanja (Mina Kržišnik) – 49‑50/15–16/č

zastavna pravica
Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju (Matjaž Tratnik) –
48/20–23/č

zaščita
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Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp
Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi
(Dominik Kuzma) – 36‑37/6–8/č
Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36‑37/16–18/č
Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok
s posebnimi potrebami (Jasna Murgel) – 41‑42/12–14/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?
(Zoran Skubic) – 41‑42/38–39/sp

zaupanje
Posvet na temo razmerja med pacientom in zdravnikom (Špela
Kogovšek) – 12‑13/40–41/por
Ne cuique facile dexteram porrigas (Janez Kranjc) – 19/34/č
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in
sodnem postopku? (Blaž Kovač) – 33/13–14/č
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje (Andrej Ferlinc) – 34/6–9/č
Prosperum ac felix scelus virtus vocatur (Janez Kranjc) – 35/34/č
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (Tilen Tacol in
Matevž Fortin) – 36‑37/12-15/č
Dolgotrajni postopek in kaznovanje odvetnika – 38/23/mo

zaupanje v pravo
glej tudi pravna varnost
Dovoljenost revizije – kolizija ustavnih pravic – prepoved
retroaktivnosti – sodelovanje javnosti v postopku priprave
predpisa – 12‑13/28–32/sp
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v
akte državnih institucij (Aleksij Mužina, Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44/18–20/č

zaupnost podatkov
Pravni sistem na preizkušnji (Janko Arah) – 2/3/uv
Ali kibernetski prostor spreminja mednarodnopravne vidike
ekonomskega vohunstva med državami? (Maruša Veber) –
10/16–18/č
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo (Eneja Drobež) – 18/26/sp
Dolgotrajni postopek in kaznovanje odvetnika – 38/23/mo
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 (Milena Basta
Trtnik) – 39‑40/29/pril

zavarovalništvo
ZZavar-1 (Irena Vovk) – 3‑4/42/por
Zavarovalec kot potrošnik (Šime Ivanjko) – 33/23/pril

zavarovanje
Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem
prometne nesreče – 6/21–23/sp
Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2 (Nataša Belopavlovič) –
15/19/vo
Nezgodno zavarovanje – splošni zavarovalni pogoji – zavarovalno
kritje – 16‑17/24–25/sp
Dolgotrajna oskrba – zakonodajni in drugi izzivi sodobne družbe
(Alenka Oven) – 18/18/pril
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost –
20‑21/34/mo
Začasno in občasno delo dijakov in študentov (Nataša
Belopavlovič) – 27/9–10/č
Univerzalni temeljni dohodek – rešitev vseh obstoječih ali past
novih težav? (Grega Strban in Renata Mihalič) – 28/3/uv
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (Uroš Ilić in Uroš Brglez) –
29‑30/31/pril
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih
zavarovanj (Miha Šlamberger) – 36‑37/18–19/č
Zavarovalna pogodba v korist tretjega – prenehanje zavarovalnega
kritja zaradi neplačila premije – opozorilo in obvestilo po
tretjem in četrtem odstavku 937. člena OZ – 39‑40/31–34/sp
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(Eneja Drobež) – 41‑42/31/pril

zavarovanje plačil
Najšibkejši člen – škodljivost 433. člena OZ za slovensko poslovno
okolje (Ožbej Merc) – 10/6–8/č
Vštevanje v delovno dobo (Miha Šercer) – 10/21/vo
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja (Anita
Napotnik) – 18/19–20/vo
Odpis terjatev v rezervni sklad (Anita Napotnik) – 19/21/vo

Z

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb –
20‑21/27/erar

zavarovanje terjatev
glej tudi hipoteka
S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v postopku stečaja?
(Primož Feguš-S) – 1/10–12/č
Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili (Marijan Rus) –
1/32–33/prik
Poplačilo majhnega dolga še vedno (le) z nepremičninsko izvršbo –
6/20–21/mo
Davčna izvršba glede obveznosti, nastale po začetku postopka
prisilne poravnave – 19/22–26/sp
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke
izvršbe ali zavarovanja – 22/21/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna tožba
(Matjaž Tratnik) – 31‑32/22–26/č
Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba – prijava ločitvene
pravice v stečajnem postopku – ustreznost in zadostnost
zavarovanja terjatve – 38/21–23/sp

Knjige domačih avtorjev
Vesna Rijavec in Andrej Ekart: Zakon o izvršbi in
zavarovanju z uvodnimi pojasnili – z novelama ZIZ-J
in ZIZ-K – 1/32-33
Renata Salecl (ur.): Možgani na zatožni klopi – 2/32-33
Aleš Završnik: Kibernetska kriminaliteta – za začetnike
in poznavalce – 03-04/40-41
Viktorija Žnidaršič Skubic: Zasebna ustanova, trust,
fiduciarni posli in njihov vpliv na dedovanje – 03-04/39
Ana Vlahek in Matija Damjan (ur.): Pravo in politika
sodobnega varstva potrošnikov – 5/32-33
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-M – 6/31
Mojca Zadravec: Pravičnost kot ljubezen – 6/32-33
Ali Žerdin: France Bučar – 7-8/44-45
Marijan Pavčnik: Teorija prava – 7-8/43
Neža Pogorelčnik Vogrinc: Začasne odredbe v civilnih
sodnih postopkih – 9/32-33
Kazenski zakonik z novelo KZ-1C – 10/31-32
Nina Scortegagna Kavčnik: Vse, kar morate vedeti o
letnem dopustu in regresu – 10/32-33
Janja Hojnik in Rajko Knez: Svoboščine notranjega trga
EU – 11/32-33
Anja Fabiani: Mehka moč in voditeljstvo – 12-13/44-45
Iztok Simoniti (ur.): Diplomatsko pravo: izbrane konven‑
cije – 12-13/43
Neža Kogovšek Šalamon in Veronika Bajt (ur.): RazorWired: Reflections on Migrant Movements through
Slovenia in 2015 – 12-13/44
Luigi Varanelli: Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe
– 14/32-33
Miroslav Žaberl, Tatjana Bobnar, Robert Ferenc,
Gregor Hudrič, Mile Nunič in Alojz Senčar: Zakon
o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem –
15/32-33
Mirko Pečarič: Regulativne tehnike – 16-17/44-45
Andraž Teršek: Odvetniška ustavnost – 19/32-33
Aleš Završnik (ur.): Brezpilotni letalniki, brezpilotni zra‑
koplovni sistemi – 20-21/44-45
Peter Čeferin: Odvetništvo na Slovenskem – od habs
burške monarhije do neodvisne države – 22/32-33
Damjan Možina (ur.): Odškodninska odgovornost države
– 23/31-33
Vsi spoli so resnični – 23/32
Vesna Kranjc: Zakon o javnem naročanju s komentar‑
jem – 24/32-33
Nina Scortegagna Kavčnik: Zakonita odpoved pogodbe
o zaposlitvi iz poslovnega razloga – 24/31

Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju (Matjaž Tratnik) –
48/20–23/č

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti – 41‑42/33-36/sp

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb –
20‑21/27/erar
Vpogled v lastne osebne podatke (Irena Vovk) – 44/30/mo

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vpogled v lastne osebne podatke (Irena Vovk) – 44/30/mo

zdravila
Zdravila, njihova varnost in učinkovitost (Lena Šutanovac) –
15/30–31/por
Za brezplačno kontracepcijo (Irena Vovk) – 36‑37/46/por

Marijan Pavčnik, Albin Igličar in Tilen Štajnpihler:
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti – 25-26/3233
Polonca Kovač, Erik Kerševan, Mirko Pečarič, Matjaž
Remic, Nuša Orel in Petra Čas: Inšpekcijski nad‑
zor – Razprave, sodna praksa in komentar zakona
– 28/32-33
Franjo Štiblar, Lea Kos in Maja Jamnik: Infrastruk‑
tura Slovenije – za rast produkta in dvig standarda
Slovencev – 29-30/44
Franc Grad, Igor Kaučič in Saša Zagorc: Ustavno
pravo – 31-32/44-45
Priročnik za prevajanje – 31-32/44
Franjo Štiblar (ur.): Kdo? – 33/32-33
Aldo Milohnić: Umetnost v času vladavine prava in
kapitala – 34/28-29
Matjaž Tratnik: Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem
in sodno prakso – 35/32-33
Nataša Belopavlovič, Barbara Kresal, Katarina Kresal
Šoltes in Darja Senčur Peček (ur.): Zakon o delovnih
razmerjih s komentarjem (ZDR-1) – 36-37/44-45
Zakon o prekrških (ZP-1) z novelami ZP-1H do ZP-1J
in uvodnimi pojasnili dr. Liljane Selinšek – 38/32-33
Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami
– 38/32
Damjan Korošec: Medicinsko kazensko pravo – 39-40/44
Verica Trstenjak in Petra Weingerl (ur.): The Influ‑
ence of Human Rights and Basic Rights on Private
Law (prevod: Vpliv človekovih in temeljnih pravic na
zasebno pravo) – 43/44-45
Vrhovno sodišče Republike Slovenije – 43/35
Vrhovno sodišče na Slovenskem skozi čas – 43/35
Luigi Varanelli: Vzročna zveza in naključje – 44/36-37
Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991-2015 – 44/36
Neža Kogovšek Šalamon: Erased: Citizenship, Resi‑
dence Rights and the Constitution in Slovenia –
45-46/44
Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi 2: kritika pravne
prakse – 45-46/44-45
Zvone Vodovnik in Luka Tičar: Osnove delovnega in
socialnega prava (The Bases of Labour and Social
Law) – 47/32-33
Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc in Tomaž Keresteš (ur.
in avtorji): Dimensions of Evidence in European Civil
Procedure (Dimenzija dokazovanja v evropskem civ‑
ilnem procesnem pravu) – 48/36-37
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Z
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp
Borzne zvezde (Matej Tomažin) – 48/26/č

zdravje
Druga, manj znana nikotinska zasvojenost (Sandi Kodrič) – 14/18/č
Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora zaradi
zdravstvenih razlogov res vse v redu? (Ivan Šelih) – 38/13–14/č
Svobodno odločanje o rojstvu otrok (Miha Istenič) – 39‑40/24/č
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo (Andreja
Bogataj) – 43/39–40/sp
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp
Legalizirajmo prostitucijo (Patricij Maček) – 49‑50/50–51/por
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Leon Vedenik in Jožef
Kovač) – 49‑50/18–21/č

zdravstvena oskrba
Zaprtim osebam mora biti omogočen dostop do zdravnika –
22/23/mo
Alternativne oblike bivanja starejših (Alenka Oven) – 38/21/pril
Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora zaradi
zdravstvenih razlogov res vse v redu? (Ivan Šelih) – 38/13–14/č

Knjige tujih avtorjev
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Franz Jürgen Säcker in Frank Montag (ur.): European
State Aid Law – 2/32
Orla Lynskey: The Foundations of EU Data Protection
Law – 3-4/40
Radhika Balakrishnan, James Heintz in Diane Elson
(ur.): Rethinking Economic Policy for Social Justice –
The Radical Potential of Human Rights – 5/32
Maximilian Fuchs in Robertus Cornelissen (ur.): EU
Social Security Law – A Commentary on EU Regula‑
tions 883/2004 and 987/2009 – 6/32
Laura Westra, Satvinder Juss in Tullio Scovazzi:
Towards a Refugee Oriented Right of Asylum – 6/32
Alina Kaczorowska-Ireland: European Union Law –
7-8/44
Donald R. Rothwell in Tim Stephens: The International
Law of the Sea – 7-8/44
Sergio Carrera Nunez in Gerard-René de Groot (ur.):
European Citizenship at the Crossroads – The Role
of the European Union on Loss and Acquisition of
Nationality – 9/32
Petr Agha (ur.): Human Rights Between Law and Poli‑
tics – The Margin of Appreciation in Post-National
Contexts –9/32
Seamus Simpson, Manuel Puppis in Hilde van den
Bulck (ur.): European Media Policy for the TwentyFirst Century – Assessing the Past, Setting Agendas
for the Future – 10/32
Darryl K. Brown: Free Market Criminal Justice – How
Democracy and Laissez Faire Undermine the Rule
of Law – 10/32
Susan Breau: The Responsibility to Protect in International
Law – An Emerging Paradigm Shift – 11/32
Geoffrey P. Miller (ur.): Economics of Financial Law –
11/32
Jaap Hoeksma: From Common Market to Common
Democracy – A Theory of Democratic Integration –
14/32
Lone Wandahl Mouyal: International Investment Law
and the Right to Regulate: A Human Rights Perspec‑
tive – 14/32
John O. Spengler, Paul Anderson, Dan Connaughton
in Thomas Baker: Introduction to Sport Law – With
Case Studies in Sport Law – 15/32

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
zdravstveno zavarovanje
glej tudi socialna varnost
Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016 – 5/19/erar
Večja dostopnost storitev je razdiralna? (Sandi Kodrič) – 6/18/č
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti (Primož
Feguš) – 12‑13/15–16/č
Nezgoda na delovnem mestu (Janja Cigoj) – 14/19/vo
Dohodek iz delovnega razmerja – Vprašanja in odgovori (dodana
št. 24 in 25) – 23/19/erar
Pobot terjatev ni v skladu z zakonom? – 25‑26/22/mo
Posredovanje pogodbe o zaposlitvi ZZZS in pridobivanje podatkov
o upokojitvi delavca od ZPIZ (Irena Vovk) – 34/24–25/mo
Za brezplačno kontracepcijo (Irena Vovk) – 36‑37/46/por
Nesreča pri delu – regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije – samozaposlena oseba – 38/23–24/sp

zdravstvo
Pravni zadržki glede podeljevanja koncesij v predlogu novele
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Bruno Nikolić) – 3‑4/8–11/č
Zbiranje izjav o cepljenju proti okužbi s HPV (Irena Vovk) – 6/23/mo
Večja dostopnost storitev je razdiralna? (Sandi Kodrič) – 6/18/č

Mavis Maclean in John Eekelaar: Lawyers and Mediators
– The Brave New World of Services for Separating
Families – 15/32
Clayton P. Gillette: Advanced Introduction to International
Sales Law – 16-17/44
Seamus Simpson, Manuel Puppis in Hilde van den
Bulck: European Media Policy for the Twenty-First
Century – Assessing the Past, Setting Agendas for
the Future – 16-17/44
Lon L. Fuller: Moralnost prava – 18/32–33
Jens M. Scherpe (ur.): European Family Law – 19/32
Diane Rowland, Uta Kohl in Andrew Charlesworth:
Information Technology Law – 19/32
Eric Heinze, Gavin Phillipson: Debating Hate Speech
– 20-21/44
Deborah R. Hensler, Christopher Hodges, Wolfson
College in Ianika Tzankova (ur.): Class Actions in
Context – How Culture, Economics and Politics Shape
Collective Litigation – 20-21/44
Donald R. Rothwell in Tim Stephens: The International
Law of the Sea – 22/32
Kanstantsin Dzehtsiarou, Theodore Konstadinides in
Tobias Lock, Noreen O’Meara (ur.): Human Rights
Law in Europe – The Influence, Overlaps and Contra‑
dictions of the EU and the ECHR – 25-26/32
A. Pahladsingh in J. Waasdorp: Crimmigration law in
the European Union – The Return Directive and the
entry ban – 27/32
Jennifer L. Pomeranz: Food Law for Public Health –
27/32
Ariel Ezrachi: EU Competition Law – An Analytical Guide
to the Leading Cases – 33/32
Raza Husain QC in Nicholas Blake (ur.): Immigration,
Asylum, and Human Rights – 33/32
Gloria González Fuster in Dariusz Kloza (ur.): Evropski
priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih
podatkov v šolah – 35/32
David Kosař: Perils of Judicial Self-Government in Transi‑
tional Societies (prevod: Nevarnosti sodne samouprave
v tranzicijskih družbah) – 41-42/44–45
Evropski statistični urad Eurostat: Trajnostni razvoj v
Evropski uniji – 47/32

Z–Ž

pravna praksa – stvarno kazalo 2016
Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu
(Irena Vovk) – 9/22–23/mo
UKC Ljubljana že deset mesecev ne odgovori – kdo je
odgovoren? – 10/24/mo
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti (Primož
Feguš) – 12‑13/15–16/č
Dolgotrajna oskrba – zakonodajni in drugi izzivi sodobne družbe
(Alenka Oven) – 18/18/pril
Kajenje po evropsko (Neža Kompare) – 24/24–25/sp
Obvladovanje psihosocialnega tveganja v delovnem okolju –
spoznanja iz prakse (Simona Stanter) – 29‑30/9–10/č
Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo (Maša Žehelj) –
39‑40/9–12/č
Zdravljenje naborniškega vojaka (Lena Šutanovac) – 48/30–31/sp
Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj! (Vlasta Nussdorfer) –
49‑50/3/uv

Združene države Amerike
Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA (Klemen Pohar) –
27/30/sp
Proti terorizmu? (Jože Mencinger) – 33/17/č
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? (Sandra
Kajtazović) – 44/16–18/č
Volitve in pavperizirano novinarstvo (Sandi Kodrič) – 44/28/č

Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu (Dominika Švarc) –
15/24–26/sp
Univerzalna kazenska jurisdikcija (Marko Rakovec) – 23/19/pril
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in Stojana
Župljanina (Dominika Švarc) – 28/27–28/sp
Prihodnost Mednarodnega kazenskega sodišča (Maja Korimšek) –
49‑50/35–36/č

zmota
Kaznivo dejanje goljufije ali vsakdanja (poslovna) praksa – primer
prodaje rabljenih avtomobilov (Miha Šepec) – 45‑46/22–24/č

znanost
Zakaj je za pravnika poznavanje ekonomije pomembno? (Franjo
Štiblar) – 39‑40/18–20/č

Zvezno vrhovno sodišče ZR Nemčije
Poseg v osebnost zaradi posesti golih fotografij (Klemen Pohar) –
3-4/36/sp
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo (Eneja Drobež) – 18/26/sp
Dokazovanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke (Klemen
Pohar) – 49-50/46/sp
Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje zdravnikov
(Andreja Bogataj) – 11/31/sp

Združeno kraljestvo
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva in
starosti (Lena Šutanovac) – 45-46/37-38/sp

zemljišče
glej tudi nepremičnine
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico –
19/22/sp
Nakup zaščitene kmetije (Nana Weber) – 31‑32/31/vo
Predkupna pravica občine (Nana Weber) – 31‑32/31–32/vo
Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija (Marijana Vugrin) –
34/9–10/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) (Franc
Dobovičnik) – 43/7–9/č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) (Franc
Dobovičnik) – 44/13–15/č
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije (Valentin Orešek) –
49‑50/10–11/č

zemljiška knjiga
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami
(Simona Toplak Bohinc) – 14/19/pril
Dejanska etažna lastnina – navidezna solastnina – aktivna in
pasivna legitimacija – 14/21–23/sp
Pogoji za izbrisno tožbo – vsebina odločbe o izrednem pravnem
sredstvu – 16‑17/25–27/sp
Najmočnejše zavarovanje (Miha Jesenko) – 23/29–30/por
Družbena pogodba – 25‑26/21–24/sp
Navidezna solastnina (Nejc Zemljak) – 33/15–16/č
Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija (Marijana Vugrin) –
34/9–10/č
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Renato
Vrenčur) – 35/32–33/prik
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin (Marijana Vugrin) –
38/15–17/č
Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju (Matjaž Tratnik) –
48/20–23/č

zgodovina
Med dvema ognjema: pravna vprašanja in Elginova zbirka (Izidor
Janžekovič) – 25‑26/10–12/č
Sprava slovenskega naroda (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/41–42/por

zločini proti človečnosti
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva (Dominika Švarc) –
14/26–28/sp

Ž
žalitev
Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge (Marjan
Kos) – 5/23–24/sp
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah (Lena Šutanovac) –
9/27/sp
Omejitev svobode izražanja zaradi varovanja ugleda pokojne
političarke (Alenka Antloga) – 10/26–27/sp
Žalitev prava in zdravega razuma (Matevž Krivic) – 18/15–16/č
Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve – 41‑42/33/sp
Kršitev pravic dijakinj srednje poklicne in tehniške šole –
41‑42/34–35/mo
Nespoštovanje sodišča (Vesna Bergant Rakočević) – 43/6–7/č
10. dan pravosodja (Irena Vovk) – 43/46/por
Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Breda Mulec) – 49‑50/39/pril

živali
Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji (Alenka Benčina, Maja
Brunskole in Barbara Friedl) – 5/14–16/č
Evtanaziranje živali beguncev – 11/24–25/mo
O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? (Andreja
Kokalj) – 31‑32/17–19/č

živila
Kdaj je »sol« res »sol« po pravu EU? (Zoran Skubic) – 2/27/sp

življenjsko zavarovanje
glej tudi zavarovanje
Zavarovalec kot potrošnik (Šime Ivanjko) – 33/23/pril

žrtev
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem (Ana Pakiž) –
29‑30/37–38/sp

župan
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? (Igor
Vuksanović) – 24/17–18/vo

žvižgači
Zaščita žvižgačev po slovensko: potreben je korak naprej (Alma
Sedlar) – 31‑32/13–14/č
Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač (Mitja
Stefancic) – 38/11–12/č
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A
Matej Accetto
Svoboščine notranjega trga EU – 11 / 32–33 / prik

Jakob Ahačič
Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo
(soavtorice Maša Gril, Tina Košir in Simona Zupančič) –
1 / 13–14 / č

Matjaž Ambrož
Kaj imajo skupnega kazenske zadeve Bavčar, Snežič in
Zavašnik? – 1 / 3 / uv
Izrastki, pege, brazde – 3-4 / 38 / zap
Skušam razumeti – 16-17 / 3 / uv
Izposojeno gradivo – 39-40 / 37 / zap

Vesna Bergant Rakočević
Kdo je bil od koga očaran ali zanimiv primer nedokazane
korupcije v športu – 5 / 22–23 / č
Še bolj brez milosti do nasilja? – 7-8 / 3 / uv
Doping: olimpijske steze brez ruskih šampionov –
31-32 / 26–27 / č
Nespoštovanje sodišča – 43 / 6–7 / č

Anja Bizjak
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (ZDR-1) –
36-37 / 44–45 / prik

Mitja Blaganje
Predlog novega Zakona o javnih financah – zamujena
priložnost za sistemsko ureditev dodeljevanja javnih
sredstev? – 15 / 6–8 / č

Andreja Bogataj

Alenka Antloga
Obveznost izvoza dodatkov za invalidnost v okviru koordinacije
sistemov socialne varnosti – 3-4 / 33 / sp
Omejitev svobode izražanja zaradi varovanja ugleda pokojne
političarke – 10 / 26–27 / sp
Nesuspenzivnost pravnega sredstva zoper odločitev o naknadni
prošnji za mednarodno zaščito – 25-26 / 25 / sp
Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj
pri upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti –
35 / 28–29 / sp
Obveznosti države članice pred izročitvijo državljanov druge
države članice tretji državi – 41-42 / 39-40 / sp

Mateja Apohal
Neustreznost nacionalne zakonodaje pri urejanju dostopa do
neprofitnih stanovanj – 7-8 / 12-13 / č

Strožje obveznosti upravitelja portalov za ocenjevanje
zdravnikov – 11 / 31 / sp
Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo –
43 / 39-40 / sp

Erazem Bohinc
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah znotraj EU –
25-26 / 30–31 / por

Filip Borsellino
Pravni položaj športnikov v Sloveniji – 12-13 / 17–19 / č

Marko Bošnjak
Preiskovanje pri odvetniku in nauki z Ustavnega sodišča –
6 / 3 / uv
Slavnostni govor ob 25. obletnici Ustave RS – 49-50 / 6–7 / č

Tatjana Božič

Janko Arah
Pravni sistem na preizkušnji – 2 / 3 / uv
Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na
podlagi anonimne telefonske prijave – 9 / 12–14 / č

Beseda, logotip ali oboje kot blagovna znamka? – 23 / 9–10 / č
Bančna tajnost v postopku prodaje slabih terjatev – 33 / 6–7 / č
Pravna narava sporočil Komisije – 43 / 40–41 / sp

Borut Bratina

Matej Avbelj
Populizem in ustavna demokracija – 10 / 3 / uv
Mafijska ali normalna država? – 29-30 / 3 / uv
Ustavno pravo – 31-32 / 44–45 / prik
Kaj je pravni strokovnjak? – 36-37 / 3 / uv
Pitna voda: ustavna prepoved in ne pravica – 45-46 / 3 / uv

B
Milena Basta Trtnik
Zakon o javnem naročanju s komentarjem – 24 / 32–33 / prik
Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega
naročila – 28 / 19 / pril
Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN-3 –
39-40 / 29 / pril

Kaja Batagelj
Moralna obsodba za pravo učinkovitost – 18 / 30–31 / por

Primož Baucon
Omejitev pravice do silobrana – 16-17 / 18–19 / č
Razlogi za izključitev kazenskopravnega ravnanja –
31-32 / 31 / pril
Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in
oškodovanje javnih sredstev – 35 / 15–17 / č
Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot
kaznivi dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in
oškodovanje javnih sredstev – 43 / 14–16 / č

Nataša Belopavlovič
Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2 – 15 / 19 / vo
Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
– 24 / 31 / prik
Začasno in občasno delo dijakov in študentov – 27 / 9–10 / č

Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot posel
rednega upravljanja (soavtor Luka Martin Tomažič) –
49-50 / 17–18 / č

Miha Bratina
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne
instrumente (soavtorja Dušan Jovanovič in Franjo Mlinarič)
– 39-40 / 20–23 / č

Nejc Brezovar
Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji do leta 2020 – 43 / 25-26 / č

Uroš Brglez
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (soavtor Uroš Ilić) –
29-30 / 31 / pril

Urban Brulc
Do kod seže pravica seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?
– 47 / 6–8 / č

Maja Brunskole
Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji (soavtorici Alenka
Benčina in Barbara Friedl) – 5 / 14–16 / č

Marko Brus
Podjemna pogodba – 24 / 17 / pril

Lina Burkelc Juras
Razumevanje socialnega tržnega gospodarstva –
25-26 / 29-30 / por
Problematika muslimanskih naglavnih pokrival in udeležba v
sodnih postopkih – 41-42 / 22–24 / č

Jelena Burnik
Kako varno bo za Ščitom zasebnosti? – 14 / 3 / uv

Alenka Benčina
Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji (soavtorici Maja
Brunskole in Barbara Friedl) – 5 / 14–16 / č
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Andrej Berden
O liku slovenskega sodnika – 22 / 19 / pril

C
Nada Caharijaz Ferme
Kdaj otroku postaviti posebnega oziroma t. i. kolizijskega
skrbnika – 48 / 18–19 / č
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Franc Cankar
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (soavtorica Nataša
Cankar) – 47 / 11–13 / č

Nataša Cankar

Uporaba videokonference pri pridobivanju dokazov v tujini –
6 / 30 / por

Vid Doria
Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira – 27 / 3 / uv

Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih – 9 / 32–33 / prik
Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji? –
31-32 / 15–17 / č
Šolske ekskurzije ali turistična dejavnost (soavtor Franc
Cankar) – 47 / 11–13 / č

Primož Cencelj
Preventiva je boljša kot kurativa – 39-40 / 28 / č
Neravnovesja in »Trumpeconomics« – 45-46 / 28 / č

Matej Cerar
Kako transparentna je poraba javnih sredstev? – 2 / 31 / por
Povratna veljava zakona lahko uredi preventivno pridržanje
nevarnega storilca zaradi duševne bolezni – 7-8 / 35–36 / sp

Ronnie Christopher Horvat
Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega
organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem
postopku po ZRacS-1 – 48 / 27 / pril

Janja Cigoj
Nezgoda na delovnem mestu – 14 / 19 / vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti –
15 / 19–20 / vo
Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela – 22/ 20 / vo
Terjanje neporavnanih obveznosti iz delovnega razmerja –
23 / 20 / vo
Transformacija pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen
čas – 24 / 18 / vo
Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa – 24 / 18 / vo
Izplačilo regresa javnemu uslužbencu, ki je napredoval v višji
plačni razred – 27 / 23–24 / vo
Odškodninska odgovornost delavca (učitelj) – 29-30 / 32 / vo
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje
delovnega razmerja? – 41-42 / 32 / vo

Č

Simona Drenik
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Obvezna
pristojnost sodišča po drugem odstavku 36. člena
njegovega Statuta – 19 / 21 / pril

Simona Drenik
Nova ruska zakonodaja v luči trenda neizvrševanja sodb ESČP
– 2 / 17 / č

Eneja Drobež
Sodna presoja primernosti tarif kolektivnih organizacij –
2 / 10–12 / č
Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do kolektivnih organizacij z
vidika aktualnih primerov v tujini in doma – 9 / 10–12 / č
Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno
tajnostjo – 18 / 26 / sp
Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine –
41-42 / 31 / pril
Predložitev informacij o kršitvah avtorskih pravic – 47 / 25–26 / sp

Karin Drole
Ekonomska analiza sprememb na področju študentskega dela
– 25-26 / 8–10 / č

Janko Dvoršak
Čist šport je realnost in ne utopija! – 12-13 / 3 / uv

E
Andrej Ekart
Hitreje do kakovostne pravice – 35 / 3 / uv
Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu
– 48 / 36–37 / prik

Branko Erčulj
Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije –
31-32 / 6 / č

Biljana Čamber Ristić
Prepoved konkurenčne dejavnosti – razlika med konkurenčno
prepovedjo in konkurenčno klavzulo – 31-32 / 7-8 / č

Tina Čeh
Dedovanje zakonca, ko je zapustnik preživel svojega edinega
otroka – 27 / 12-13 / č
Pravna negotovost dedičev v zvezi s cenitvijo premoženja –
29-30 / 26–27 / č

Joži Češnovar
Popravek odbitka DDV v primeru prisilne poravnave –
45-46 / 29 / pril

D
Matija Damjan
Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe – 14 / 32–33 / prik

Martin Dekleva
Administrativne sankcije: temeljna vprašanja – 29-30 / 13–15 / č

Ivanka Demšar Potočnik
Predpravdno razkritje dokazov – 45-46 / 6–8 / č

Lea Devjak
Sodna presoja sklenjenega sporazuma o priznanju krivde –
14 / 12–13 / č

Franc Dobovičnik
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.) –
43 / 7–9 / č
Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (II.) –
44 / 13–15 / č

Judita Dolžan
Izvršitev denarne kazni, zagrožene v tuji sodni odločbi o
pravici do stikov – 6 / 28 / sp

F
Primož Feguš
S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v postopku
stečaja? – 1 / 10–12 / č
Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti –
12-13 / 15–16 / č

Petra Ferk
Elektronsko javno naročanje – podarjena priložnost za korenite
spremembe – 1 / 21 / pril

Andrej Ferlinc
Med umorom in ubojem po KZ-1 – 7-8 / 18–21 / č
Kaznivo dejanje pranja denarja z vidika učinkovite prakse –
23 / 13–15 / č
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti z vidika predvidenih sprememb kazenske
zakonodaje – 34 / 6–9 / č

Benjamin Flander
Teorija prava – 7-8 / 43 / prik

Petra Forjanič
Priznavanje meddržavnih posvojitev po Haaški konvenciji –
49-50 / 29–31 / č

Matevž Fortin
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (soavtor Tilen
Tacol) – 36-37 / 12–15 / č

Valentina Franca
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(soavtorica Renata Vadnjal) – 43 / 29 / pril

Sandra Frece
Sklep o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega
stečaja – v teoriji in praksi – 47 / 15–16 / č

67

F–H

pravna praksa – avtorsko kazalo 2016

H

Barbara Friedl
Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji (soavtorici Alenka
Benčina in Maja Brunskole) – 5 / 14–16 / č

Miha Hafner
Kazensko pravosodje v objektivu kamer – 5 / 31 / por

G
Natali Gak
Diplomatsko pravo: izbrane konvencije – 12-13 / 43 / prik

Maksimilijan Gale
Ugled univerze nad svobodo izražanja? (soavtorica Ines Gorjup)
– 3-4 / 35 / sp
Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico
do denarne odškodnine? (soavtorica Ines Gorjup) –
19 / 26–27 / sp
Kdo? (soavtorica Ines Gorjup) – 33 / 32–33 / prik

Franci Gerbec
Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (soavtorica Irena Vovk) –
44 / 22–25 / por

Urška Gliha
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij
neustavna? (soavtorica Nataša Miljević) – 11 / 14–16 / č

Peter Golob
Protiustaven napad na sindikalno svobodo s premestitvijo
sindikalnega predstavnika – 7-8 / 14–15 / č
Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s
premestitvijo sindikalnega predstavnika – 12-13 / 13–14 / č

Ines Gorjup
Ugled univerze nad svobodo izražanja? (soavtor Maksimilijan
Gale) – 3-4 / 35 / sp
Ali ugotovitev posega v zasebnost vedno pomeni pravico
do denarne odškodnine? (soavtor Maksimilijan Gale) –
19 / 26–27 / sp
Kdo? (soavtor Maksimilijan Gale) – 33 / 32–33 / prik

Primož Gorkič
Izvedena priča – 6 / 12–14 / č

Anita Goršek
Otrokove največje koristi: prazna floskula ali garant spoštovanja
otrokovih pravic? – 28 / 7–9 / č

Franc Grad
Ustava in retroaktivnost pravnih predpisov – 19 / 6–9 / č

Ines Grah
Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU –
43 / 10–12 / č

Cene Grčar
Razumem – 18 / 13–14 / č
Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija? –
22 / 9–11 / č

Martina Greif
Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem
ne daje, ni zadosten – 12-13 / 38–39 / sp
Razlogi za vse glasnejše pozive po (vnovični) prenovitvi
Dublinske uredbe – 14 / 14–15 / č
Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov
– 14 / 24 / sp

Maša Gril
Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo
(soavtorji Jakob Ahačič, Tina Košir in Simona Zupančič) –
1 / 13–14 / č

Ivo Grlica
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Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v
davčnih zadevah (soavtorica Sabina Pirnat) – 15 / 9–12 / č
Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva (soavtor
Primož Mikolič) – 27 / 6–8 / č
Obravnava sodelovalnega gospodarstva z vidika DDV –
36-37 / 26–28 / č

Marcel Hajd
Stečajni turizem – 24 / 6–7 / č

Uroš Hočevar
Odprta vprašanja »socialne klavzule« v ZJN-3 (soavtor Luka
Pust) – 11 / 6–8 / č
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov
vodenja in nadzora po noveli ZGD-1I (soavtor Domen
Neffat) – 35 / 6–8 / č

Beti Hohler
Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo – 9 / 15–16 / č

Janja Hojnik
Reforma sodnega sistema EU – reševanje kvalitativnih težav
s kvantitativnim pristopom? (soavtorica Petra Weingerl) –
2 / 12–14 / č
Scripturam: Od Grexita do Brexita – 6 / 17 / č
Scripturam: Ustavna pravica do gotovine – 12-13 / 23 / č
Pravo in evropska industrijska renesansa – 18 / 3 / uv
Scripturam: Na kavo v Rovinj – 19 / 19 / č
Scripturam: Študentski funkcionarji – Supra État? – 25-26 / 17 / č
Scripturam: Bo EU Kitajski priznala status tržnega
gospodarstva? – 33 / 21 / č
Scripturam: Običajna evropska plača – 39-40 / 27 / č
Scripturam: Notranji trg – la carte – imperializem po evropsko
– 47 / 21 / č

Nataša Hribar
Nedoločna in določna oblika pridevnika – 1 / 33 / č
Pridevniki iz lastnih imen in vrstnost – 2 / 33 / č
Imena industrijskih izdelkov in trgovskih znamk ter mala
začetnica – 3-4 / 41 / č
Sklanjanje kratic – 5 / 33 / č
Kino Šiška – 6 / 33 / č
Prevzemanje besed iz francoščine – 7-8 / 45 / č
Večdelna lastna imena – 9 / 33 / č
Glagoli na -či – 10 / 33 / č
Soglasniški in samoglasniški sklopi – 11 / 33 / č
Glasovne premene – 12-13 / 45 / č
Glasovne variante – 14 / 33 / č
Zemljepisna imena na -ska / -ška – 15 / 33 / č
Zanikanje – 16-17 / 45 / č
Prislovi – pisanje skupaj in narazen – 18 / 33 / č
Prevzemanje – pisati skupaj ali narazen? – 19 / 33 / č
Si telo izklesamo ali izklešemo? – 20-21 / 45 / č
Vejica pred kot – 22 / 33 / č
Hanoi oziroma Hanoj – 23 / 33 / č
Oba slaloma je dobro izpeljala – 24 / 33 / č
Decimalna števila – 25-26 / 33 / č
Dovršno ali nedovršno? – 27 / 33 / č
Sklanjanje prevzetih besed z opuščajem – 28/ 33 / č
Kaj pa če je vse res? – 29-30 / 45 / č
Pisanje skupaj, narazen ali z vezajem – 31-32 / 45 / č
Prostorski prislovni zaimki – 33 / 33 / č
Glagola zavedati se in zavedeti se – 34 / 29 / č
Kdaj poudarjamo in kdaj izpostavljamo? – 35 / 33 / č
Vloga pomišljaja – 36-37 / 45 / č
Vloga vezaja – 38 / 33 / č
Ednina ali dvojina? – 39-40 / 45 / č
Povratnosvojilni zaimek – 41-42 / 45 / č
Kolokacije in vpliv tujih jezikov – 43 / 45 / č
Naklonski glagoli v slovenščini – 44 / 37 / č
O zanikanem rodilniku – 45-46 / 45 / č
Ločila pri citiranju – 47 / 33 / č
Dajalnik in mestnik ter še nekaj besed o zaimkih – 48 / 37 / č
Kaj bo tokrat dobrega? – 49-50 / 53 / č

Manja Hubman
Nova zmaga ekipe PF Univerze v Ljubljani – 18 / 30 / por

I–K
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I
Albin Igličar
Regulativne tehnike – 16-17 / 44–45 / prik
Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme –
35 / 8–9 / č

Marko Ilešič
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? – 39-40 / 3-4 / uv
Pravo in z njim pravniki – nujno zlo v družbi? – 41-42 / 6 / č

Uroš Ilić
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku (soavtor Uroš Brglez) –
29-30 / 31 / pril

Miha Istenič
Zakon o partnerski zvezi – 25-26 / 13–14 / č
Svobodno odločanje o rojstvu otrok – 39-40 / 24 / č

Tjaša Ivanc
Evropsko potrdilo o dedovanju – nov instrument na področju
mednarodnega zasebnega (dednega) prava – 7-8 / 25 / pril

Šime Ivanjko
Zavarovalec kot potrošnik – 33 / 23 / pril

J
Izidor Janžekovič
Med dvema ognjema: pravna vprašanja in Elginova zbirka –
25-26 / 10–12 / č

Hinko Jenull
Predlogi državnega tožilstva za boljše inkriminacije – 2 / 21 / pril
In flagranti: Slovenski pravni slog – 3-4 / 23 / č
Kibernetska kriminaliteta – za začetnike in poznavalce –
3-4 / 40–41 / prik
In flagranti: Od hiringa do mitinga – 10 / 19 / č
Prekrški – deseti krog – 11 / 3 / uv
In flagranti: Medijske (i)zgube – 16-17 / 21 / č
In flagranti: Med pozitivizmom in pravičnostjo – 23 / 17 / č
In flagranti: Pazi, snemamo! – 29-30 / 29 / č
Imenovanje vodje državnega tožilstva – procesni vidiki –
33 / 8–11 / č
In flagranti: Karierni sistem – 36-37 / 29 / č
Zakon o prekrških (ZP-1H, I, J) – prava knjiga ob pravem času
– 38 / 32–33 / prik
In flagranti: Pod giljotino – 44 / 27 / č

Bećir Kečanović
Je res prilagajanje obrambnega in varnostnega podsistema
države varnostnim razmeram edina grožnja človekovim
pravicam? – 19 / 13–14 / č

Vesna Kermavt
Povrnitev stroškov zagovornika v predkazenskem postopku –
48 / 14–15 / č

Erik Kerševan
Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov – 22 / 6–7 / č

Ciril Keršmanc
Črtica o zakonodajnem procesu ob noveli ZKP-N – 34 / 3 / uv

Saša Kmet
Izvršitev zaporne kazni z delom v splošno korist – vprašanje
milejšega zakona – 45-46 / 12–14 / č
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-M – 6 / 31 / prik

Rajko Knez
Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov –
5 / 32–33 / prik

Sandi Kodrič
Laž, velika laž ... – 2 / 20 / č
Večja dostopnost storitev je razdiralna? – 6 / 18 / č
Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem –
10 / 20 / č
Druga, manj znana nikotinska zasvojenost – 14 / 18 / č
Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna – 18 / 18 / č
Kako nastane delovno mesto – 22 / 18 / č
Mali bogovi soglasij in dovoljenj – 25-26 / 18 / č
Preobilje signalov in informacijska slepota – 29-30 / 30 / č
Tudi plin in elektrika nimata iste cene pri vseh trgovcih –
34 / 22 / č
Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv –
38 / 20 / č
Volitve in pavperizirano novinarstvo – 44 / 28 / č
Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov – 49-50 / 38 / č

Špela Kogovšek
Posvet na temo razmerja med pacientom in zdravnikom –
12-13 / 40–41 / por

Špela Kogovšek Sajovic
Sprava slovenskega naroda – 39-40 / 41–42 / por

Neža Kogovšek Šalamon
Čas za vrnitev k osnovam – 47 / 3 / uv

Andreja Kokalj

Miha Jesenko
Napoved zahteve za sodno varstvo – 20-21 / 41-42 / por
Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev – 22 / 29-30 / por
Najmočnejše zavarovanje – 23 / 29-30 / por
Kaljenje vrhunskih pomorskopravnih strokovnjakov na Malti –
39-40 / 38–41 / int
Reforma pravne države – 47 / 30–32 / por

O odnosu človeka do živali – vzdrževanje statusa quo? –
31-32 / 17–19 / č

Neža Kompare
Kajenje po evropsko – 24 / 24–25 / sp
Povrnitev nepremoženjske škode – 6 / 29 / sp

Kristijan Anton Kontarščak

Dušan Jovanovič
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne
instrumente (soavtorja Franjo Mlinarič in Miha Bratina) –
39-40 / 20–23 / č

K
Sandra Kajtazović
Ščit zasebnosti – kako se razlikuje od Varnega pristana? –
44 / 16–18 / č

Aleksander Karakaš
Okviri in narava priznanj(a) krivde v veljavnem Zakonu o
kazenskem postopku – 3-4 / 25 / pril

Igor Karlovšek
Pravičnost kot ljubezen – 6 / 32–33 / prik
Moralnost prava – 18 / 32–33 / prik
Umetnost v času vladavine prava in kapitala – 34 / 28–29 / prik
Kaj bo prinesla novela ZPP-E – 39-40 / 14–17 / č

Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(soavtorica Urška Kupec) – 49-50 / 21–22 / č

Boris Koprivnikar
Do digitalno preoblikovane Slovenije – premišljeno in aktivno –
33 / 3–4 / uv

Anja Koren
Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku –
1 / 15–16 / č

Maja Korimšek
Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja –
36-37 / 20–22 / č
Prihodnost Mednarodnega kazenskega sodišča –
49-50 / 35–36 / č

Boštjan Koritnik
Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev (soavtor Rajko
Pirnat) – 18 / 31 / prik
Novo (skoraj staro) vodstvo – 24 / 30–31 / por
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K–L
Jože Korpič
Desetletja neskladnosti določbe ZOR in OZ z Ustavo RS –
38 / 17–18 / č

Marjan Kos
Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge –
5 / 23–24 / sp
Koncept too big to fail na presoji v Strasbourgu –
7-8 / 37–38 / sp

Vida Kostanjevec
Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega
naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila
v ZJN-3 – 15 / 19 / pril
Predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje
kandidatov ali ponudnikov – 28 / 19 / pril

Tina Košir
Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo (soavtorji
Maša Gril, Jakob Ahačič in Simona Zupančič) – 1 / 13–14 / č

Blaž Kovač
Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem
upravnem in sodnem postopku? – 33 / 13–14 / č

Polonca Kovač
Koraki in razprave ob pripravi zakona EU o upravnem
postopku – 3-4 / 16–18 / č
Privatizirano zbiranje dejstev in dokazov v upravnih postopkih –
od učinkovitosti k ustavnosti – 44 / 8–10 / č

Jožef Kovač
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (soavtor Leon
Vedenik) – 49-50 / 18–21 / č

Tina Kraigher Mišič
Konec zasebnosti na delovnem mestu? – 3-4 / 34–35 / sp
Poznavanje svojega pravega izvora – pravica ali dolžnost
otroka? – 10 / 25–26 / sp
Prvič o internih disciplinskih postopkih v parlamentu –
23 / 25–26 / sp
Odgovornost spletnega medija za komentarje uporabnikov –
24 / 26–27 / sp

Nina Krajnc
Politična in vrednostna (ne)zadržanost delodajalca (soavtor
Luka Mišič) – 20-21 / 21–23 / č

Dejan Kramar
Jamčevalni zahtevek pri podjemni pogodbi – rok iz
prvega odstavka 635. člena Obligacijskega zakonika –
45-46 / 29–30 / č

Janez Kranjc
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Vivere bis, vita posse priore frui – 1 / 34 / č
Si poenas scelerum expetere fas non est prope est ut scelera
ipsa permissa sint – 3-4 / 42 / č
Summum ius summa iniuria – 6 / 34 / č
France Bučar – 7-8 / 44–45 / prik
Expressa nocent, non expressa non nocent – 9 / 34 / č
Tunc autem felicem esse te iudica cum poteris in publico
vivere – 11 / 34 / č
Et post malam segetem serendum – 14 / 34 / č
Quod petis, hic est – 16-17 / 46 / č
Ne cuique facile dexteram porrigas – 19 / 34 / č
Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt –
22 / 34 / č
Sapiens autem nihil facit, quod non debet, nihil praetermittit,
quod debet – 24 / 34 / č
Natura non docetur – 27 / 34 / č
Male agit, qui famae, non conscientiae gratus est –
29-30 / 46 / č
Nam civibus inter se rixantibus, procul a litibus ad loca tuta
migrandum, ubi minus venti perflant – 33 / 34 / č
Prosperum ac felix scelus virtus vocatur – 35 / 34 / č
Id optimum nobis uidetur quod petitores laudatoresque multos
habet, non id quod laudandum petendumque est –
38 / 34 / č
Modus autem est optimus decus ipsum tenere nec progredi
longius – 41-42 / 46 / č
Aliud esse Latine, aliud grammatice loqui – 44 / 38 / č
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Hoc ante omnia fac: disce gaudere – 47 / 34 / č
Ut sese splendore animi et vitae suae sicut speculum praebeat
civibus – 49-50 / 54 / č

Mihael Kranjc
Analiziranje računovodskih izkazov – 12-13 / 25 / pril

Vesna Kranjc
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (soavtor Patricij Maček) –
43 / 22–25 / por

Nina Kranjec
Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (soavtor Peter Merc) – 48 / 6–7 / č

Ivan Kristan
Dosje: notifikacija Avstrijske državne pogodbe – 25-26 / 19 / pril

Jorg Kristijan Petrovič
Strukturni primanjkljaj – kaj je, kolikšen je in kaj lahko k
njegovi odpravi prispeva novi ZJF? – 11 / 21 / pril

Matevž Krivic
Še en »politični« izziv pred varuhinjo – 1 / 8–10 / č
Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? – 9 / 3 / uv
Žalitev prava in zdravega razuma – 18 / 15–16 / č
Nekaj prvih lastovk – a pomlad je še daleč ... –
36-37 / 24–25 / č

Alenka Križnik
Odobritve pravnih poslov na centru za socialno delo –
25-26 / 14–15 / č
Začasna odločba o odvzemu otroka – 29-30 / 23–24 / č
Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja –
35 / 21–22 / č

Mina Kržišnik
Kaj prinaša novi carinski zakonik Unije – 6 / 19 / pril
Izgredi navijačev na nogometnih tekmah – obveznosti
in odškodninska odgovornost organizatorja tekme –
25-26 / 6–8 / č
Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta,
velikih zamud ali zavrnitve vkrcanja – 49-50 / 15–16 / č

Sara Kuhar Dobnikar
Primer iz prakse: odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu
invalidu – 5 / 12–13 / č

Jaka Kukavica
Še en uspeh študentov ljubljanske PF (soavtor Matija Urankar)
– 20-21 / 43 / por
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka
IV. tekmovanja Trans-European Moot Court (soavtorja Matija
Urankar in Saša Zagorc) – 45-46 / 43 / por

Mojca Kunšek
Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od
načina opravljanja dela – 15 / 13–14 / č

Urška Kupec
Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C
(soavtor Kristijan-Anton Kontarščak) – 49-50 / 21–22 / č

Dominik Kuzma
Davčna transparentnost – 16-17 / 15–17 / č
Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi
– 36-37 / 6–8 / č
Davčni vidik brexita – 44 / 6–8 / č

L
Kristina Lazarevič Padar
VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale
(soavtor Iztok Štefanec) – 12-13 / 39–40 / por

Rosana Lemut Strle
Tajni nadzor le s sodno odredbo – 16-17 / 32–34 / sp

Vesna Ložak
Odškodninska odgovornost države (soavtor Domen Neffat) –
23 / 31–33 / prik

L–M
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Jelka Lugarič

Peter Merc

Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o
prenehanju društev? – 12-13 / 8–9 / č
Kako računamo pravočasnost objave sklica skupščine delniške
družbe? – 27 / 18 / č

Anita Lulić
Šport je ogledalo družbe – 16-17 / 39-40 / por
Dolžniki kot negativna stvar, upniki kot reveži – 19 / 30–31 / por
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (soavtorja Nina
Scortegagna Kavčnik in Patricij Maček) – 41-42 / 25–28 / por

M
Gregor Maček
Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko
Skupnosti – 18 / 6–8 / č
Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? –
36-37 / 8–10 / č

Patricij Maček
V znamenju uvedbe davčnih blagajn – 7-8 / 41–42 / por
80 let profesorja dr. Lojzeta Udeta – 39-40 / 42–43 / por
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (soavtorici Nina
Scortegagna Kavčnik, Anita Lulić) – 41-42 / 25–28 / por
Simpozij za pravno in socialno filozofijo – 41-42 / 42–43 / por
Dnevi slovenskih pravnikov (2.) (soavtorica Vesna Kranjc) –
43 / 22–25 / por
Bojazen pristranosti sodnika je treba objektivno utemeljiti –
45-46 / 36–37 / sp
Slovenija in trdnost Evrope – 45-46 / 42 / por
Varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice in Sodiščem Evropske unije –
45-46 / 41–42 / por
Skozi oči prekariata – 47 / 29–30 / por
Pogledi na vodenje podjetja – 48 / 33–34 / por
Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? – 48 / 34–35 / por
Deset let od uveljavitve ZGD-1 – 49-50 / 49–50 / por
Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom –
49-50 / 52–53 / por
Legalizirajmo prostitucijo – 49-50 / 50–51 / por

Vanja Maček
Stroški predpravdnega izvedenskega mnenja – 29-30 / 8–9 / č

Jan Marčič Maruško
Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (soavtorji
Ana Srovin Coralli, Aljoša Petek in Vasilka Sancin) –
2 / 15–16 / č

Matjaž Marko
Kako široko je polje proste presoje v sodbah ESČP? –
36-37 / 31 / pril

Robert Martinčič
Trgovanje s smrtjo – 38 / 3 / uv

Tomaž Mavri
Nenačelnost Ustavnega sodišča RS – 45-46 / 26 / č

Barbara Mazovec Kšela
Sprememba skrbništva zaradi odhoda v tujino – 10 / 21 / vo
Paternitetni spori z vidika legitimacije – 22 / 8–9 / č

Jože Mencinger
Proslava, stalna pripravljenost in še kaj – 3-4 / 24 / č
Nesimetrična federacija? – 7-8 / 24 / č
Graničarji – 11 / 20 / č
Preprosta ekonomika članstva v Natu – 15 / 18 / č
2013 – 19 / 20 / č
Kaj priporoča Komisija – 23 / 18 / č
O pravu in pravičnosti – 27 / 20 / č
Človekove pravice Banke Slovenije – 31-32 / 30 / č
Proti terorizmu? – 33 / 17 / č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? – 35 / 24 / č
Zloraba položaja, milijoni in milijarde – 41-42 / 30 / č
Dnina – 47 / 22 / č

Kršitev varnosti osebnih podatkov – tveganja za upravljavce in
obdelovalce (soavtorica Nina Kranjec) – 48 / 6–7 / č

Ožbej Merc
Najšibkejši člen – škodljivost 433. člena OZ za slovensko
poslovno okolje – 10 / 6–8 / č

Jure Mercina
Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih
skladov (soavtor Gregor Zorman) – 49-50 / 23–25 / č

Renata Mihalič
Univerzalni temeljni dohodek – rešitev vseh obstoječih ali past
novih težav? (soavtor Grega Strban) – 28 / 3 / uv

Maša Mihelj
Zavrnitev v. sprejem ponudbe nove, neustrezne pogodbe o
zaposlitvi – 3-4 / 13 / č

Tadej Miklavčič
Federalna Evropska unija – 47 / 20 / č

Matija Miklič
Prva uspešna tožba Slovenije proti Komisiji – 5 / 27–28 / sp
Dobro finančno poslovodenje s sredstvi EU in sorazmernost
upravnih sankcij – 31-32 / 39-40 / sp

Primož Mikolič
Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva (soavtor Ivo
Grlica) – 27 / 6–8 / č

Nataša Miljević
Ali je pravna ureditev področja humanitarnih organizacij
neustavna? (soavtorica Urška Gliha) – 11 / 14–16 / č

Luka Mišič
Politična in vrednostna (ne)zadržanost delodajalca (soavtorica
Nina Krajnc) – 20-21 / 21–23 / č

Franjo Mlinarič
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (soavtorja Nadja
Zorko in Jure Rogač) – 9 / 19 / pril
Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne
instrumente (soavtorja Dušan Jovanovič in Miha Bratina) –
39-40 / 20–23 / č

Alenka Mordej
Deradikalizacija teroristov – 16-17 / 40 / č

Daniela Mozetič
Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD –
29-30 / 6–7 / č

Miroslav Mozetič
Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike
Slovenije – 34 / 19 / č

Damjan Možina
Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene – 43/ 16–20 / č
Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo –
43 / 44–45 / prik

Nenad Mrdaković
Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju
do zakonodaje »novega pristopa« – 2 / 8–9 / č
Uvodne dileme glede izvajanja ZIsRPS – 20-21 / 18–19 / č
Sistem skladnosti poslovanja v praksi in njena normativna
ureditev – 44 / 29 / pril

Breda Mulec
Razžaljeni in ponižani funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
– 49-50 / 39 / pril

Jasna Murgel
Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi
otrok s posebnimi potrebami – 41-42 / 12–14 / č

Aleksij Mužina
Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem
(soavtor Klemen Pohar) – 14 / 10–11 / č
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja
v akte državnih institucij (soavtorja Klemen Pohar in Žiga
Rejc) – 44 / 18–20 / č
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N
Anita Napotnik
Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega
lastnika – 12-13 / 25 / vo
Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja
– 18 / 19–20 / vo
Odpis terjatev v rezervni sklad – 19 / 21 / vo
Investicije in poraba sredstev rezervnega sklada – 25-26 / 19 / vo
Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije – 27 / 22 / vo

Domen Neffat
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega dovoljenja
in denarna kazen (soavtor Sašo Potočnik) – 7-8 / 6–8 / č
Odškodninska odgovornost države (soavtorica Vesna Ložak) –
23 / 31–33 / prik
Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov
vodenja in nadzora po noveli ZGD-1I (soavtor Uroš
Hočevar) – 35 / 6–8 / č
Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in
oblikovanje tožbenega zahtevka (soavtor Sašo Potočnik) –
39-40 / 12-13 / č
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(soavtor Sašo Potočnik) – 43 / 29–30 / vo

Bruno Nikolić
Pravni zadržki glede podeljevanja koncesij v predlogu novele
Zakona o zdravstveni dejavnosti – 3-4 / 8–11 / č

Janez Novak
Prekarno delo in delovno razmerje – 47 / 17–19 / č
Marko Novak
Don Kihot in pravnoformalistični mlini – 45-46 / 44–45 / prik

Nejc Novak
Novela ZUKSB-A oziroma novo poglavje v življenju DUTB
(soavtor Matija Urankar) – 20-21 / 9–12 / č

Vlasta Nussdorfer
Vse več nestrpnosti in sovraštva – 22 / 3 / uv
Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj! – 49-50 / 3 / uv

O
Karla Oblak
Pravniki, glejte široko – 20-21 / 43 / por

Valentin Orešek
Mladi kmetje in medgeneracijski prenos kmetije –
49-50 / 10–11 / č

Alenka Oven
Dolgotrajna oskrba – zakonodajni in drugi izzivi sodobne
družbe – 18 / 18 / pril
Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita – 33 / 29–30 / sp
Alternativne oblike bivanja starejših – 38 / 21 / pril

P
Ana Pakiž
Pregled bančnih računov odvetnika kot poseg v pravico do
zasebnosti – 2 / 28 / sp
Dostop zapornika do internetnih strani s pravno vsebino –
11 / 27–28 / sp
Sodelovanje Italije pri Ciini ugrabitvi imama – 16-17 / 30–32 / sp
Neučinkovita zaščita pred nasilnim zakoncem –
29-30 / 37–38 / sp

Marijan Pavčnik
Razlagalni razmislek ob dnevu ustavnosti – 1 / 6–7 / č
Izziv čiste teorije prava – 16-17 / 17 / č
Od pravne k sodniški državi – 29-30 / 11–12 / č
Glose ob sodniškem pravu – 34 / 15–17 / č

Tomaž Pavčnik
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Z
Z
Z
Z

obrobja postave: Nevarni droni t. i. etike – 5 / 17 / č
obrobja postave: Kompetentnost generacij(e) – 11 / 19 / č
obrobja postave: Problemi formalizma – 18 / 17 / č
obrobja postave: Problemi formalizma – drugič (meje
uradnega preizkusa) – 24 / 15 / č

Z obrobja postave: Otroška pravna razlaga – 31-32 / 29 / č
Z obrobja postave: Marljiveži – 38 / 19 / č
Z obrobja postave: Dostojnost, spodobnost ... – 45-46 / 27 / č

Marko Pavliha
Prelisičenje zakona zaradi dodatka za stalno pripravljenost –
3-4 / 6–7 / č
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti – 25-26 / 32–33 / prik
O (ne)življenjski razlagi prava glede uporabe tujega
podvodnega plovila v slovenskem morju – 27/ 14–16 / č

Mirko Pečarič
Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih – kje manjkajo
luknje? – 11 / 16–18 / č
Novela ZNPPol – boj med sledenjem tehniki in varovanjem
pravic posameznikov – 16-17 / 6–9 / č

Žiga Perović
Reforma avtorskega prava na ravni Evropske unije –
49-50 / 31-32 / č

Aljoša Petek
Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (soavtorji
Ana Srovin Coralli, Jan Marčič Maruško in Vasilka Sancin)
– 2 / 15–16 / č

Irena Peterlin
Posodabljanje nadzora nad trgovanjem z izdelki z dvojno rabo
in razsežnosti mednarodne varnosti – 12-13 / 20–21 / č
Brexit in opcije za nadaljnjo liberalizacijo trgovine –
34 / 18–19 / č

Nataša Pirc-Musar
Pravica do podobe in zdrava pamet – 49-50 / 8–10 / č

Rajko Pirnat
Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev (soavtor Boštjan
Koritnik) – 18 / 31 / prik

Sabina Pirnat
Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v
davčnih zadevah (soavtor Ivo Grlica) – 15 / 9–12 / č

Suzana Pisnik
Dvojna vloga nepremičninskih posrednikov – 23 / 8–9 / č
Mali bogovi, ki varujejo ptičke in metuljčke – 27 / 16–17 / č
Zakaj ni nadomestila ob odhodu delavca v drugo družbo, kot
je to ob prestopu športnika? – 28 / 13 / č
Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas – 31-32 / 11–12 / č
Mobing na delovnem mestu – 41-42 / 17–19 / č
Letna ocena javnega uslužbenca – 45-46 / 25 / č

Sandra Pjanić
Vdovska pokojnina – 2 / 22 / vo

Maja Planinc
Nova razsežnost pravnega razmišljanja – 15 / 30 / por

Mojca M. Plesničar
Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz
predloga novele KZ-1E – 41-42 / 15–17 / č

Jernej Podlipnik
Prenos lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju ali
stanovanjski hiši in plačilo davka – 22 / 19 / vo
Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine
– 36-37 / 31-32 / vo
Ustreznost splošne dohodninske olajšave – 38 / 6–8 / č

Mitja Podpečan
Nazaj v informacijsko prihodnost – 20-21 / 6–8 / č

Janez Pogorelec
Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR? –
5 / 8–11 / č

Klemen Pohar
Nekrivdna odpoved koncesijske pogodbe – 2 / 26 / sp
Poseg v osebnost zaradi posesti golih fotografij – 3-4 / 36 / sp
Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega
patentnega urada – 6 / 15–16 / č
Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju –
7-8 / 39 / sp

P–S

pravna praksa – avtorsko kazalo 2016
Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku –
9 / 28 / sp
Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za
izbor ponudbe v postopkih javnega naročanja – 10 / 6–10 / č
Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem
(soavtor Aleksij Mužina) – 14 / 10–11 / č
Prikaz videza izdelka pri registraciji modela – 20-21 / 35–36 / sp
Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih
javnega naročanja – 20-21 / 37–38 / sp
Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA – 27 / 30 / sp
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov,
ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji – 27 / 27 / sp
Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje
javnega naročila – 28 / 25 / sp
Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med
njeno veljavnostjo – 38/ 26–27 / sp
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja
v akte državnih institucij (soavtorja Aleksij Mužina in Žiga
Rejc) – 44 / 18–20 / č
Prikaz in opis znaka pri registraciji znamke – 45-46 / 35 / sp
Dokazovanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke –
49-50 / 46 / sp

Mark Pohar
Nova evropska pravila o odprtosti interneta – 2 / 6–8 / č

Leon Recek
Kazenski zakonik z novelo KZ-1C – 10 / 31–32 / prik

Žiga Rejc
Tek čez pravne ovire na poti do lestvic šol – 7-8 / 8–9 / č
Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice –
35 / 10–12 / č
Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja
v akte državnih institucij (soavtorja Aleksij Mužina in
Klemen Pohar) – 44 / 18–20 / č
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (soavtor Marko Žvipelj) –
45-46/ 8–11 / č

Ciril Ribičič
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:
Prav(ičn)o:

Vrstnici – 2 / 19 / č
1.866.104.634 – 9 / 17 / č
Odvetniška zasebnost – 15 / 17 / č
75 let pozneje – 22 / 17 / č
Evropsko pravo ni samo pravo EU – 28 / 17 / č
Čakajoč na opravičilo – 35 / 23 / č
Popotovanje do Sarajeva in nazaj – 43 / 27 / č
Depolitizacija sodstva – 49-50 / 37 / č

Kevin Rihtar
Alibaba in problematika varstva znamk – 15 / 15–16 / č

Petra Posega
Med zakonsko ureditvijo in prakso upravljanja varnosti v lokalni
skupnosti – 31-32 / 20-21 / č

Maja Potočnik
Ali so roki v besedilih FIDIC prekluzivni samo za izvajalca? –
6 / 8–9 / č

Sašo Potočnik
Pravilo podjetniške presoje: gradnja brez gradbenega
dovoljenja in denarna kazen (soavtor Domen Neffat) –
7-8 / 6–8 / č
Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in
oblikovanje tožbenega zahtevka (soavtor Domen Neffat) –
39-40 / 12–13 / č
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic
(soavtor Domen Neffat) – 43 / 29–30 / vo

Mojca Prelesnik
Zaposleni v Sloveniji tudi po nedavni sodbi ESČP nimajo nič
manj pravic do zasebnosti na delovnem mestu – 3-4 / 3 / uv
Evropska reforma varstva osebnih podatkov – 20-21 / 3 / uv
Pasti spreminjanja policijskih pooblastil – 31-32 / 3 / uv

Saša Prelič
Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem
povečanju osnovnega kapitala d. o. o. – 12-13 / 6–8 / č

Mateja Prešern
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega
sektorja (soavtorica Renata Zatler) – 20-21 / 15–17 / č

Andreja Primec
Sposobnost gospodarskih subjektov za sodelovanje v
postopkih javnega naročanja po novi zakonodaji –
14 / 6–9 / č

Jerneja Prostor
Slovenska družba se je preselila v Italijo – 36-37 / 22–23 / č

Luka Pust
Odprta vprašanja »socialne klavzule« v ZJN-3 (soavtor Uroš
Hočevar) – 11 / 6–8 / č

R
Marko Rakovec
Univerzalna kazenska jurisdikcija – 23 / 19 / pril

Primož Rataj
Spremembe na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju
pod drobnogledom stroke – 5 / 30 / por

Andrej Razdrih
Odvetništvo na Slovenskem – 22 / 32–33 / prik

Jure Rogač
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (soavtorja Franjo
Mlinarič in Nadja Zorko) – 9 / 19 / pril

Marijan Rus
Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili –
1 / 32–33 / prik

S
Marko Samardžić
Novosti na področju oprostitev sodnih taks – 20-21 / 13–15 / č

Vasilka Sancin
Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (soavtorji
Jan Marčič Maruško, Ana Srovin Coralli in Aljoša Petek) –
2 / 15–16 / č

Anida Sarajlić
Zakonska ureditev izvajanja mednarodnih programov s
področja vzgoje in izobraževanja – 3-4 / 21–22 / č
Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v javnih dijaških
domovih – 44 / 11–12 / č

Nina Scortegagna Kavčnik
Sorazmerni del letnega dopusta – 6 / 6–8 / č
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju kmalu tudi
med zakonci, zunajzakonskimi in istospolnimi partnerji? –
11 / 9–11 / č
Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega
časa – 12-13 / 10–12 / č
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 –
16-17 / 12–14 / č
Regres za letni dopust – 18 / 11–13 / č
Regres za letni dopust (2.) – 19 / 15–17 / č
Odpovedni rok delodajalca pri odpovedi iz poslovnega razloga
in razloga nesposobnosti – 22 / 14–15 / č
Odpravnina – 24 / 8–9 / č
Minimalno trajanje letnega dopusta – 29-30 / 16–18 / č
Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe –
36-37 / 16–18 / č
Dnevi slovenskih pravnikov 2016 (1.) (soavtorja Patricij Maček
in Anita Lulić) – 41-42 / 25–28 / por
Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD – 49-50 / 33–34 / č

Andreja Sedej Grčar
Podatki o komunikacijskih sredstvih brez odredbe sodišča –
27 / 21 / pril

Alma M. Sedlar
Zaščita žvižgačev po slovensko: potreben je korak naprej –
31-32 / 13–14 / č

73

S–Š
Lojalnost: razlog za plačilo dodatka ali dolžnost? – 47 / 13–14 / č
Predlog novele ZIntPK: Osebnostno primerna? – 48 / 3 / uv

Darja Senčur Peček
Osnove delovnega in socialnega prava (Darja Senčur Peček) –
47 / 32–33 / prik

Nejc Setnikar
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (soavtorica Lena
Šutanovac) – 41-42 / 19–21 / č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (soavtorica
Lena Šutanovac) – 48 / 10–12 / č
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (soavtorica
Lena Šutanovac) – 49-50 / 12–14 / č

Katarina Sever
Razveza zakonske zveze z mednarodnim elementom v EU –
10 / 21 / pril

Nataša Skubic
Služnost – 2 / 34 / č
Cilj in namen – 5 / 34 / č
Cilj in namen (II) – 7-8 / 46 / č
Država – 10 / 34 / č
Delo na domu – 12-13 / 46 / č
Pobot – 15 / 34 / č
Prosti preudarek – 18 / 34 / č
Socialna varnost – 20-21 / 46 / č
Posvojitev – 23 / 34 / č
Rejništvo – 25-26 / 34 / č
Socialno delo – 28 / 34 / č
Odvzem in zaseg – 31-32 / 46 / č
Premoženje in premoženjska korist – 34/ 30 / č
Odvzem in zaseg (II) – 36-37 / 46 / č
Preživnina in preživljanje – 39-40 / 46 / č
Priloga (I) – 43 / 46 / č
Priloga (II) – 45-46 / 46 / č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih – 48/ 38 / č

Zoran Skubic
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Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV? –
1 / 30–31 / sp
Kdaj je »sol« res »sol« po pravu EU? – 2 / 27 / sp
Energijske nalepke prestale prvi sodni preizkus v Luksemburgu
– 3-4 / 32 / sp
Državna pomoč Elanu tudi uradno nedovoljena! – 5 / 25–26 / sp
Kdaj je francosko jabolčno žganje Calvados enako finskemu
Verladosu in zakaj madžarski tokaj ne sme biti slovenski
točaj – 7-8 / 34–35 / sp
Letalski prevoznik je zaradi zamude odgovoren tudi za
povrnitev zneska (pre)več izplačanih dnevnic – 9 / 29–30 / sp
Neodplačen odvzem igralnih naprav v primeru prenehanja
koncesije za prirejanje iger na srečo – 10 / 27–28 / sp
Meje pravice imetnika blagovne znamke v primeru nedovoljene
uporabe te znamke pri spletnem oglaševanju –
11 / 28–29 / sp
Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih
zamude letalskega prevoznika – 12-13 / 35–36 / sp
Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega
prevoznika – 14 / 25–26 / sp
Meje zaščite besedne znamke Skupnosti »Winnetou« –
15 / 27–28 / sp
Preveč glukoze ni blagoslov za zdravje – ko še pravo EU
napove vojno sladkorju – 16-17 / 35–36 / sp
Meje dopustnosti skupinskih tožb v potrošniških sporih –
18 / 27–28 / sp
Osebni stečaj, kreditne pogodbe in učinkovitost varstva
potrošnikov po pravu EU – 19 / 28–29 / sp
Občin, ki organizirajo prevoze šolarjev, ni mogoče šteti za
davčne zavezanke po Direktivi o DDV – 20-21 / 38–39 / sp
Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU:
ali prevlada načelo pravne varnosti ali pa prepoved
diskriminacije na podlagi starosti? – 22 / 27–28 / sp
(Ne)priznanje plemiškega naziva po pravu Unije in po
slovenskem pravu – 25-26 / 26–27 / sp
Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi
učinki po pravu Unije – 28 / 26–27 / sp
Načelo ne bis in idem skozi prizmo Schengenskega
sporazuma – 29-30 / 41 / sp

pravna praksa – avtorsko kazalo 2016
Pravila odškodninske odgovornosti letalskega prevoznika zaradi
slabše namestitve potnika na letu – 29-30 / 40 / sp
Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje
ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije –
31-32 / 38–39 / sp
Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti?
– 33 / 30–31 / sp
Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen del
plačanega letnega dopusta po pravu Unije – 34 / 26–27 / sp
Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske
odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije –
36-37 / 40–41 / sp
Vštevanje hišnega pripora z elektronskim nadzorom v izrečeno
kazen zapora – 38 / 25-26 / sp
Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta
odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori
uporabnik? – 41-42 / 38–39 / sp
Objava hiperpovezav na nezakonito objavljena avtorsko
varovana dela – 44 / 33–34 / sp
Vnaprej nameščena programska oprema ni nepoštena poslovna
praksa – 45-46 / 38–39 / sp
(Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a
le na originalnih nosilcih – 47 / 26–27 / sp
Pravila javne izposoje e-knjig po pravu EU – 48 / 31-32 / sp
Hramba določenih spletnih osebnih podatkov zaradi obrambe
pred kibernetskimi napadi – 49-50 / 47 / sp

Nika Skvarča
Državi ni treba priznati zakonske zveze s 14–letnim otrokom –
2 / 29–30 / sp
Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče –
6 / 24–25 / sp

Jorg Sladič
Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih –
35 / 17–20 / č
Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah –
41-42 / 44–45 / prik
Vzročna zveza in naključje – 44 / 36–37 / prik

Borut Smrdel
Učinkovito pravno varstvo – 23 / 3 / uv

Jadranka Sovdat
Izzivi za ustavno sodstvo tudi po 25 letih – 44 / 3 / uv

Ana Srovin Coralli
Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:
aktualne spremembe in predlogi za izboljšave (soavtorji
Jan Marčič Maruško, Aljoša Petek inVasilka Sancin) –
2 / 15–16 / č

Simona Stanter
Obvladovanje psihosocialnega tveganja v delovnem okolju –
spoznanja iz prakse – 29-30 / 9–10 / č

Mitja Stefancic
Portret: Edward Joseph Snowden, ameriški žvižgač – 38 / 11–12 / č
Toskanska banka Monte dei Paschi iz Siene najšibkejši člen
italijanskega bančnega sistema – 48 / 12–13 / č

Grega Strban
Univerzalni temeljni dohodek – rešitev vseh obstoječih ali past
novih težav? (soavtorica Renata Mihalič) – 28 / 3 / uv
Vpliv sprememb predloga ZPP-E na postopek v delovnih in
socialnih sporih pod drobnogledom stroke – 39-40 / 17 / č

Igor Strnad
Kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in njenih protokolov – nov obnovitveni razlog? –
44 / 20–21 / č

Š
Ljubica Šalinger
Tretji izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah – velik
korak naprej v varovanju otrokovih pravic na mednarodni
ravni – 31-32 / 19–20 / č

Ivan Šelih
Z nepravočasnim ukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt
bolnega – 7-8 / 16–17 / č

Š–T

pravna praksa – avtorsko kazalo 2016
Težave pri sprejemu oseb s težavami v duševnem zdravju
v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov –
16-17 / 10–11 / č
Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora
zaradi zdravstvenih razlogov res vse v redu? – 38 / 13–14 / č
Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu –
41-42 / 11–12 / č

Miha Šepec
Kaznivo dejanje goljufije ali vsakdanja (poslovna) praksa –
primer prodaje rabljenih avtomobilov – 45-46 / 22–24 / č

Miha Šercer
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu – 1 / 21 / vo
Znižanje starostne meje za upokojitev – 2 / 21 / vo
Dodatno povračilo stroškov za prehrano – 3-4 / 26 / vo
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela – 5 / 19 / vo
Plača na podlagi delovne uspešnosti – 6 / 19 / vo
Blagajniški in inventurni manki – 7-8 / 26–27 / vo
Prisilno upokojevanje – 9 / 20 / vo
Vštevanje v delovno dobo – 10 / 21 / vo
Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu –
10 / 32–33 / prik
Minimalna plača – 11 / 21 / vo
Kršitev z znaki kaznivega dejanja – 12-13 / 26 / vo
Nočni delavci – 14 / 19 / vo
Odpoklic direktorja d. o. o. – 15 / 20 / vo
Plačilo nadur ali kompenzacija teh ur z odsotnostjo z dela –
16-17 / 23 / vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju – 18 / 19 / vo
Transformacija pogodbe o zaposlitvi – 19 / 21–22 / vo
Odpoved pogodbe starejšemu delavcu – 20-21 / 30 / vo
Odmera pokojnine – 22 / 20 / vo
Letni dopust – krajši delovni čas – 23 / 20 / vo
Letni dopust – ugodnejša odmera – 25-26 / 19–20 / vo
Dodatne pravice po podjetniški kolektivni pogodbi –
25-26 / 20 / vo
Delovne naloge – 27 / 22–23 / vo
Izredna odpoved delavca – 28 / 20 / vo
Dodatek za nedeljsko delo – 29-30 / 32–33 / vo
Skupna delovna doba – 33 / 23 / vo
Zadržanje odločitev delodajalca – 34 / 23 / vo
Pobot pri plači – 35 / 26 / vo
Opozorilo pred odpovedjo – 38 / 21 / vo
Vročitev odpovedi – 39-40 / 31 / vo
Pravice staršev s krajšim delovnim časom – 39-40 / 30 / vo
Odpoved v času bolniške odsotnosti – 41-42 / 31 / vo
Neplačana odsotnost z dela – 43 / 30 / vo
Ustreznost zaposlitve – 44 / 29-30 / vo
Odpravnina pri pogodbi za določen čas – 45-46 / 31 / vo
Status starejšega delavca – 47 / 23 / vo
Počitek v primeru pripravljenosti na delo – 48 / 27 / vo
Efektivno delo – 49-50 / 39-40 / vo
Dnevnice – 49-50 / 39 / vo

Jakob Šešok
Zaveze dominantnih podjetij v konkurenčnem pravu EU –
34 / 23 / pril

Laura Šiftar
Elektronsko vročanje v pravdnem postopku v luči najnovejše
odločitve Višjega sodišča v Ljubljani – 19 / 10–13 / č

Miha Šlamberger
Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih
zavarovanj – 36-37 / 18–19 / č
Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo –
44 / 29 / vo

Franjo Štiblar
Zakaj je za pravnika poznavanje ekonomije pomembno? –
39-40 / 18–20 / č
Katero ekonomsko znanost naj bi pravniki upoštevali? –
41-42 / 9–10 / č

Matjaž Šuc
Javna dražba v luči tehnološkega napredka in izboljšanja
stanja gospodarstva – 28 / 9–12 / č

Nadija Šuler
Upravljanje in uporaba solastne stvari – 1 / 16–17 / č
Solastnina: načini pridobitve in razpolaganje – 3-4 / 14–15 / č
Izločitvena pravica na nepremičninah – 29-30 / 28 / č

Mitja Šuligoj
Neposredna plačila podizvajalcem – koneksnost terjatev –
31-32 / 9–11 / č

Darja Šumah
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah v Sloveniji in
ugotavljanje vzajemnosti – 7-8 / 10–12 / č

Lena Šutanovac
Samomor med policijskim pridržanjem – 1 / 31 / sp
Nenehne premestitve zapornika niso rešitev – 5 / 24–25 / sp
Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah – 9 / 27 / sp
Mednarodni strokovnjaki o aktualnih vprašanjih arbitraže in
mediacije – 12-13 / 42 / por
Zdravila, njihova varnost in učinkovitost – 15 / 30–31 / por
Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje – 18 / 25–26 / sp
Pasivnost države glede nasilja v družini – 20-21 / 36–37 / sp
Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu – 22 / 26 / sp
Premestitev v zavod je v otrokovo korist – 25-26 / 27–28 / sp
Neustreznost in zastarelost ZPP glede brzojavov in telefaksov –
29-30 / 39 / sp
Odgovornost gradbinca za smrt v potresu – 31-32 / 37 / sp
Volilna pravica zapornikov v Bolgariji – 34 / 27 / sp
Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika –
35 / 30–31 / sp
Izvršba na nepremičnini je povsem humana – 36-37 / 39 / sp
Neznani strelec nas ne zanima – 39-40 / 35 / sp
Pravno uokvirjanje množičnega financiranja (soavtor Nejc
Setnikar) – 41-42 / 19–21 / č
Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka? – 43 / 37–38 / sp
Objektivno in upravičeno razlikovanje na podlagi državljanstva
in starosti – 45-46 / 37–38 / sp
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 1. del (soavtor Nejc
Setnikar) – 48 / 10–12 / č
Zdravljenje naborniškega vojaka – 48/ 30–31 / sp
Pravni vidiki tehnologije veriženja blokov – 2. del (soavtor Nejc
Setnikar) – 49-50 / 12–14 / č

Dominika Švarc
Obsodba Radovana Karadžića je pomemben dosežek
mednarodnega kazenskega sodstva – 14 / 26–28 / sp
Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in
mednarodnemu kazenskemu sodstvu – 15 / 24–26 / sp
Ob 70. obletnici delovanja Meddržavnega sodišča – Prispevek
sodišča k mednarodnemu pravu človekovih pravic –
19 / 21 / pril
Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje
vladavine prava – 22 / 31–32 / prik
Pritožbeni senat v celoti potrdil obsodbo Miča Stanišića in
Stojana Župljanina – 28 / 27–28 / sp
Arbitražni postopek se nadaljuje, izid in njegova uveljavitev pa
ostajata negotova – 36-37 / 36–38 / sp

T

Miha Šošić
Kazenskopravne posledice uveljavljanja lažnih zahtevkov v
pravdnem postopku – 3-4 / 25 / pril
Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem –
15 / 32–33 / prik

Iztok Štefanec
VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale
(soavtorica Kristina Lazarevič-Padar) – 12-13 / 39–40 / por

Tilen Tacol
Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev (soavtor
Matevž Fortin) – 36-37 / 12–15 / č

Andraž Teršek
Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega
duha – 24 / 3 / uv
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Odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije –
28 / 6–7 / č
Pravo, etika in šport: Šport ni slab ali dober, taki smo ljudje –
38 / 29–31 / int
Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno
nevzdržnostjo – 43 / 12–13 / č
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic
in sodnikov – 47 / 23 / pril
Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in
odločeno – 48 / 8–9 / č

Luka Martin Tomažič
O petem poročilu na temo imunitete državnih predstavnikov
pred tujo kazensko jurisdikcijo – 39-40 / 25–26 / č
Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja kot
posel rednega upravljanja (soavtor Borut Bratina) –
49-50 / 17–18 / č

Matej Tomažin
Kje je darilo za male vlagatelje? – 1 / 20 / č
Devizni tečaji, davki in konkurenčnost – 5 / 18 / č
Borzni tobogan – 9 / 18 / č
Bogate dividende privabljajo – 12-13 / 24 / č
Negativna selekcija – 16-17 / 22 / č
Letne skupščine – 20-21 / 26 / č
Sprememba strategije upravljanja državnega premoženja –
24 / 16 / č
Zakaj manjka ambicioznih potez? – 28 / 18 / č
Ko banke naredijo samomor – 33 / 22 / č
Zadnje četrtletje – 36-37 / 30 / č
Tveganje slovenskega kapitalskega trga – 43 / 28 / č
Borzne zvezde – 48 / 26 / č

Andrej Tomšič
Brezpilotni letalniki, brezpilotni zrakoplovni sistemi –
20-21 / 44–45 / prik
Podatki o komunikacijskih sredstvih z odredbo sodišča –
28 / 14–16 / č

Simona Toplak Bohinc
Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami –
14 / 19 / pril

Toni Tovornik
Nadzor poslovanja sodišč – 49-50 / 54 / por

Matjaž Tratnik
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, izbrisna in ničnostna
tožba – 31-32 / 22–26 / č
Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju – 48 / 20–23 / č

Nataša Trček
Kršitev delavskih pravic je preveč – 43 / 3 / uv

Katja Triller Vrtovec

V
Renata Vadnjal
Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov
(soavtorica Valentina Franca) – 43 / 29 / pril

Milan Vajda
Pravna praznina v pravni praksi ali (4 x P) – 29-30 / 25–26 / č
Bistvo kazenskega procesnega prava – 34 / 11–12 / č

Milan Vajda
Pojem zlorabe pravice in pravni argument prepovedi zlorabe
pravice – 24 / 9–11 / č

Dejan Valentinčič
Italija pred ustavnim referendumom – 47 / 9–10 / č
10 let subjektivitete zamejcev in izseljencev – 49-50 / 26–28 / č

Luigi Varanelli
Ohranjanje osnovnega kapitala – 3-4 / 26 / vo
Zasebna ustanova, trust, fiduciarni posli in njihov vpliv na
dedovanje – 3-4 / 39 / prik
Ko se namesto otroka rodi starec – 5 / 3 / uv
Sejnine članov nadzornega sveta delniške družbe –
12-13 / 26–27 / vo
Določitev časa prenehanja obresti – 23 / 19–20 / vo
Izigravanje zakona – 45-46 / 14–16 / č

Katarina Vatovec
Meje načela vzajemnega zaupanja pri izvršitvi evropskega
naloga za prijetje – 16-17 / 34–35 / sp
Težak položaj migrantov v negotovih časih migracijske politike
EU – 23 / 24–25 / sp

Maruša Veber
Ali kibernetski prostor spreminja mednarodnopravne vidike
ekonomskega vohunstva med državami? – 10 / 16–18 / č

Leon Vedenik
Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (soavtor Jožef
Kovač) – 49-50 / 18–21 / č

Jernej Velikonja
Izpodbojnost izjave o priznanju očetovstva v luči najnovejših
odločitev Ustavnega sodišča RS – 23 / 11–12 / č
Poslovna odškodninska odgovornost avtošole – 29-30 / 21–22 / č

Luka Vlačić
Pravni položaj fetusa in sodna praksa ESČP – 3-4 / 19–20 / č
Pravne posledice nezvestobe v zakonski zvezi – 10 / 11–13 / č
Kolizija pravic, (ne)dopustnost ravnanja in nezvestoba –
38 / 8–10 / č

Patrick Vlačič
Kje si bila do zdaj – samoumevnost gospodarske
infrastrukture? – 29-30 / 44 / prik

Ana Vlahek

Obdavčenje izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja s strani Modre zavarovalnice, d.d. – 18 / 8–10 / č

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prva na svetu –
16-17 / 38–39 / por

Dida Volk

Edita Turičnik
Samodejna izmenjava informacij med državami članicami
o davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in cenovnih
sporazumih – 3-4 / 11–12 / č

Aktualna vprašanja osebnega stečaja – 5 / 19 / pril
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju –
9 / 6–9 / č

Irena Vovk

U
Matija Urankar
Novela ZUKSB-A oziroma novo poglavje v življenju DUTB
(soavtor Nejc Novak) – 20-21 / 9–12 / č
Še en uspeh študentov ljubljanske PF (soavtor Jaka Kukavica)
– 20-21 / 43 / por
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka IV.
tekmovanja Trans-European Moot Court (soavtorja Jaka
Kukavica in Saša Zagorc) – 45-46 / 43 / por

Helena Uršič
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Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform –
5 / 6–8 / č

Osebni podatki v EU – 1 / 34 / por
Bistvene novosti ZJN-3 – 2 / 30 / por
Očetovski dopust – 2 / 34 / por
ZZavar-1 – 3-4 / 42 / por
Nasilje v družini – 5 / 34 / por
Razprodaja ali pametna prodaja? – 6 / 34 / por
Pravna država mora biti skupni projekt vseh vej oblasti –
7-8 / 40–41 / por
Ščit zasebnosti – 7-8 / 46 / por
Nov državni organ – 9 / 34 / por
Pozitivni trendi – 10 / 34 / por
Premestitve in preselitve – 11 / 34 / por
Pomladanska napoved – 12-13 / 46 / por
Dostojno delo – 14 / 34 / por
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Ni razlogov za paniko ... – 14 / 29–31 / por
Pregled stanja – 15 / 34 / č
Dostop otrok do sodstva – 16-17 / 46 / por
Partnerska zveza – 18 / 34 / por
ZDIJZ-E – 19 / 34 / č
Zasebne naprave v službi – 20-21 / 46 / por
Dinamični naslovi IP – 22 / 34 / por
Vsi spoli so resnični – 23 / 32 / prik
Predlog DZak – 23 / 34 / por
Enotno sodišče za patente – 24 / 34 / por
Primer dobre prakse – 25-26 / 34 / por
Ali odločba US ne zavezuje? – 27 / 34 / por
Deset let OPCAT-a – 28 / 34 / por
Revolucionarne spremembe – 28 / 31 / por
Letno poročilo Varuha za leto 2015 – 29-30 / 44–45 / por
Časovni standardi za leto 2016 – 29-30 / 46 / por
Priročnik za prevajanje – 31-32 / 44 / prik
Probacijska služba – 31-32 / 46 / por
Ustavimo nasilje! – 33 / 34 / por
Varnost in zasebnost – 34 / 30 / č
Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih
podatkov v šolah – 35 / 32 / prik
Zloraba pravice – 35 / 34 / por
Za brezplačno kontracepcijo – 36-37 / 46 / por
Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami –
38 / 32 / prik
Predlog novele ZPP-E: vsem ni mogoče ustreči – 38 / 34 / por
Razvitost e-uprave – 39-40 / 46 / por
Vpis v centralni register oporok – 41-42 / 46 / por
25. obletnica Vrhovnega sodišča: dve novi publikaciji –
43 / 35 / prik
10. dan pravosodja – 43 / 46 / por
Dnevi slovenskih pravnikov (3.) (soavtor Franci Gerbec) –
44 / 22–25 / por
Izbor odločitev Ustavnega sodišča 1991–2015 – 44 / 36 / prik
Zaostanki pri reševanju pritožb – 44 / 38 / por
Spremembe na trgu dela – 45-46 / 46 / por
Proti nasilju – 47 / 34 / por
Širitev pristojnosti – 48 / 38 / por

Renato Vrenčur
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso –
35 / 32–33 / prik

Blažka Vrsajković
Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča
EU – 15 / 31 / por

Marijana Vugrin
Skupna pripadajoča zemljišča k stavbam – 20-21 / 27 / pril
Lokacijsko opredeljene pravice in komasacija – 34 / 9–10 / č
Omejitve pri oblikovanju »novih« nepremičnin – 38/ 15–17 / č

Igor Vuksanović
Sodno varstvo proti odvzemu sodniškega mandata –
7-8 / 36–37 / sp
Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika –
9 / 26–27 / sp
Še o pravnih posledicah zakonske nezvestobe – 11 / 11–13 / č
Mehka moč in voditeljstvo – 12-13 / 44–45 / prik
V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva –
15 / 23–24 / sp
Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko
kršitev načela enakosti – 18 / 24–25 / sp
Odvetniška ustavnost – 19 / 32–33 / prik
Nekatera tveganja omejevanja svobode govora v aktualnih
družbenih razmerah – 24 / 12–13 / č
Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora? –
24 / 17–18 / vo
Pogoji za udeležbo traktorjev v prometu – 28 / 19–20 / vo
Odlična obravnava problematike inšpekcijskega nadzora –
28 / 32–33 / prik
Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih
referenčnih obrestnih mer – 33 / 18–19 / č
Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS – 41-42 / 7–8 / č
Uničevanje verske in kulturne dediščine je mednarodni zločin –
41-42 / 36-37 / sp
Zakonska nezvestoba in odškodnina – 43 / 20–21 / č

W
Nana Weber
Odjava stalnega bivališča – 12-13 / 25–26 / vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža –
16-17 / 23 / vo
Sprememba vere v azilnem postopku – 19 / 27–28 / sp
Imena avtorjev zakonov – 20-21 / 29 / vo
Veljavnost nezavezujoče kolektivne pogodbe – 23 / 19 / vo
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s
kaznivim dejanjem – 23 / 6–7 / č
Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe –
25-26 / 20 / vo
Nakup zaščitene kmetije – 31-32 / 31 / vo
Predkupna pravica občine – 31-32 / 31–32 / vo
Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o
zaposlitvi – 33 / 11–12 / č
Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika –
36-37 / 32 / vo
Pravica odločanja dijakov – 36-37 / 11–12 / č
Garantno pismo – 39-40 / 30 / vo
Razveza zakonske zveze – 39-40 / 29–30 / vo
Poplačilo zapustnikovih kreditov – 41-42 / 32 / vo
Skrajšanje delovnega časa – 44 / 30 / vo
Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor – 48 / 27 / vo
Stroški izobraževanja – 49-50 / 39 / vo

Dragica Wedam Lukić
Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča – 25-26 / 3 / uv

Petra Weingerl
Reforma sodnega sistema EU – reševanje kvalitativnih težav
s kvantitativnim pristopom? (soavtorica Janja Hojnik) –
2 / 12–14 / č

Z
Saša Zagorc
Glas vpijočega v puščavi – 19 / 3 / uv
Ekipa ljubljanske Pravne fakultete je osvojila naslov prvaka IV.
tekmovanja Trans-European Moot Court (soavtorja Jaka
Kukavica in Matija Urankar) – 45-46 / 43 / por

Drago Zajc
Učinkovitost slovenskega parlamenta v obdobju gospodarske
krize – izzivi in sposobnosti – 22 / 12–14 / č

Janja Zaplotnik
Res pričakovan razplet? – 6 / 10–11 / č

Renata Zatler
Novela ZDIJZ-E in pospešeno odpiranje podatkov javnega
sektorja (soavtorica Mateja Prešern) – 20-21 / 15–17 / č
Transparentnost zakonodajnega procesa – zakonodajna sled v
teoriji in praksi – 34 / 13–15 / č

Roman Završek
O predlogu novele ZKP-N – 38 / 31 / por

Aleš Završnik
Paradoksi: Avtonomna vozila in moralni algoritmi – 1 / 19 / č
Možgani na zatožni klopi – 2 / 32–33 / prik
Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij – 6/ 25-26 / sp
Paradoksi: Diktatura podatkov – 7-8 / 23 / č
Paradoksi: Varnost po bruseljskih napadih – 14 / 17 / č
Paradoksi: Evropski digitalni habeas corpus – 20-21 / 25 / č
Ime česa je slovenska penologija? – Novemu zaporu ob rob –
27 / 10–12 / č
Paradoksi: Regulacija represivnih rab umetne inteligence –
27 / 19 / č
Paradoksi: Napovedovanje v pravu: med intuicijo in podatki –
34 / 21 / č
Paradoksi: Odprava dosmrtnega zapora – 41-42 / 29 / č
Paradoksi: Razvoj robotskega prava – 48 / 25 / č

Jana Zbačnik
Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči
napovedi izstopa Velike Britanije iz EU – 35 / 25 / pril
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Nejc Zemljak
Navidezna solastnina – 33 / 15–16 / č

Sabina Zgaga
Poveljniška odgovornost za posilstva – 14 / 28–29 / sp
Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva
dejanja zoper pravosodje – 43/ 36–37 / sp
Medicinsko kazensko pravo – 39-40 / 44 / prik

pravna praksa – avtorsko kazalo 2016
Marko Zupanc
Doktrina javno-javno sodelovanje na področju javnega
naročanja – 45-46 / 17–20 / č

Simona Zupančič
Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo (soavtorji
Maša Gril, Jakob Ahačič in Tina Košir) – 1 / 13–14 / č

Ž

Andraž Zidar
Beneška komisija in zvezdnato nebo: evropska diplomacija
ustavnosti – 45-46 / 20–21 / č

Barbara Zobec
Nadaljevano kaznivo dejanje in načelo ne bis in idem –
16-17 / 23 / pril

Jan Zobec
Institucije – 41-42 / 3 / uv

Nadja Zorko
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih (soavtorja Franjo
Mlinarič in Jure Rogač) – 9 / 19 / pril

Gregor Zorman
Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih
skladov (soavtor Jure Mercina) – 49-50 / 23–25 / č

Boštjan Zrnec-Orlič
Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega
tožilstva – 35 / 12–14 / č
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AKOS: <http://www.akos-rs.si/akos> – 1/38
Vpogled v pravice iz javnih sredstev: <https://
emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/> – 2/38
Enakost med spoloma: <http://www.uravnotezenost.
si> – 03-04/46
Zahtevaj račun: <https://blagajne.fu.gov.si:9005> –
5/38
Predložitev letnih poročil in izdelava premoženjskih
bilanc: <http://www.ajpes.si> – 6/38
Statist: <http://www.ejn.gov.si/statist> – 7-8/50
Boljša zakonodaja: <http://www.enotnazbirkaukrepov.
gov.si> – 9/38
RegioStars 2016: <http://ec.europa.eu/regional_
policy/en/regio-stars-awards/> – 10/38
EU v letu 2015: <http://publications.europa.eu/sl/web/
general-report> – 11/38
Evropski portal naložbenih projektov: <http://
ec.europa.eu/priorities/european-investment-projectportal-eipp_sl#register> – 12-13/50
Kulturnik: <http://kulturnik.si/> – 14/38
Socialne pravice: <http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=858&langId=sl> – 15/38
Evropska nagrada za književnost: <http://www.
euprizeliterature.eu> – 16-17/50
Info hiša: <http://www.info-hisa.si> – 18/38
Napoteni delavci: <http://www.napotenidelavci.si> –
19/38
Zdrava delovna mesta za vse generacije: <https://
healthy-workplaces.eu/sl> – 20-21/50
Evropski identifikator sodne prakse: <https://ejustice.europa.eu/home.do?plang=sl&action=home>
– 22/38
Integrity Watch: <http://www.integritywatch.eu/> –
23/38
Portal javnih naročil: <http://www.enaročanje.si> –
24/38
Zdrava delovna mesta za vse generacije: <http://
www.healthy-workplaces.eu> – 25-26/38

Miroslav Žaberl
Nova policijska pooblastila – 15 / 3 / uv

Maša Žehelj
Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo – 39-40/ 9–12 /č

Nina Židanik
Boj proti terorizmu – pomanjkljivosti slovenske ureditve glede
na prakso ZR Nemčije – 10 / 13–15 / č

Janez Žirovnik
Podatki o naročnikih komunikacijskih sredstev brez odredbe
sodišča – 29-30 / 19–20 / č

Marko Žvipelj
Prekršek v zvezi s plačilom za delo – izključitev iz sodelovanja
v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved
ustanavljanja po ZGD-1I (soavtor Žiga Rejc) – 45-46/ 8–11 / č

Spletni center znanja za migracije in demografijo:
<https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-anddemography/knowledge/data> – 27/38
Erar – aplikacija za prikaz porabe javnega denarja
v RS: <http://erar.si/> – 28/38
Refugees Welcome: <http://refugees-welcome.si/> –
29-30/50
Spregovori!: <https://spregovori.transparency.si/sl/> –
31-32/50
The Green Driving Tool: <https://green-driving.jrc.
ec.europa.eu/#/> – 33/38
Pravni center za varstvo človekovih pravic: <http://
www.pravni-center.si> – 34/34
Šola človekovih pravic: <http://sola.amnesty.si> –
35/38
Zaporska statistika: <http://www.vemvec.si> –
36-37/50
Vem več – pasti potrošniškega kreditiranja:
<http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/
evaluation/2016/STAT/02.asp> – 38/38
Podatki o pravosodnih sistemih držav članic:
<http://www.fran.si> – 39-40/50
Fran – slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU: <http://www.vlada.si/teme_
in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/prirocnik_za_
podjetja_in_delodajalce/> – 41-42/50
Upravljanje tveganj prikritega prisilnega dela:
<https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urbandevelopment/cities> – 43/50
Mestna politika v EU: <https://www.gzs.si/zbornica_
gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/
vsebina/Pogodbe-v-gradbeništvu/Vzorci_gradbenih_
pogodb> – 44/42
Vzorci gradbenih pogodb: <https://www.gzs.si/
zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_
materiala/vsebina/Pogodbe-v-gradbeništvu/Vzorci_
gradbenih_pogodb> – 45-46/50
Svetovni barometer korupcije 2015/16: <http://www.
transparency.si> – 47/38
Dobrodelen.si: <http://www.dobrodelen.si> – 48/42
Parlameter: <https://parlameter.si/> – 49-50/58

