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KAZALO 2017 statistika
Avtorji: 304

Intervjuji: 3

Uvodniki: 37

Poročila: 89

Članki: 418

Prikazi: 92

Odmevi: 11

Knjige naših avtorjev: 22

Priloge: 38
Knjige tujih avtorjev: 33

Erarjeve meje: 47

Spletne strani: 37

Vprašanja in odgovori: 79

Zapisi: 3

Mnenja organov: 71
Sodna praksa: 144
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ISSN 0352-0730
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POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letni‑
ku 2017. 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 Dogodki – izjave, Evropa, Globus in Zazna‑
movalo nas je), napovedi seminarjev in drugih strokovnih
srečanj (rubrika Pravni napovednik), 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.
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,
elektronskega medija
pril = priloga PP
sp = sodna praksa
uv = uvodnik
vo = vprašanje in odgovor
zap = kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski
zapis (na primer rubrika Prava peresa)

A
algoritem
Robotske odvetnice: za begunce in brezdomce (Aleš Završnik) –
11/21/č
Vladavina prava ali algoritmov? (Aleš Završnik) – 24‑25/25/č

alkohol
Teran – kdo ima prav? (Patricij Maček) – 12‑13/42‑ 43/por
Pošteno sojenje policistu, ki je vinjen do smrti povozil tri otroke
(Lena Šutanovac) – 14/27‑28/sp

alternativno reševanje sporov
Na meji, pri šanku (Hinko Jenull) – 27/19/č

arbitraža
Mednarodna konferenca o reševanju sporov LAC‑UNCITRAL
(Lena Šutanovac) – 16‑17/40‑ 41/por
Arbitražna razsodba ni le mrtva črka na papirju (Dominika Švarc) –
26/3/uv
Na meji, pri šanku (Hinko Jenull) – 27/19/č
Slovenija in Hrvaška po arbitražni odločbi: bo jalovo sodelovanje
končno postalo evropsko – lojalno? (Erazem Bohinc) –
38/29‑30/por

argumentacija
Sanjal sem razpravljanje med ljudmi – in pravniki (Andraž Teršek) –
49‑50/3/uv

Avstrija
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Ivan Kristan) – 19/23/pril

avtomobili
Registracija, zavarovanje in tehnični pregled traktorja (Miha
Jesenko) – 7‑8/26‑27/vo

avtorske pravice
Knjižnična nadomestila – 3‑4/30/erar
Konec obveznega kolektivnega upravljanja malih pravic? (Eneja
Drobež) – 3‑4/36‑37/sp
Prenos materialnih avtorskih pravic – računalniški program –
dostop do izvorne kode – 11/26‑27/sp
Avtorsko delo v delovnem pravu (Suzana Pisnik) – 20‑21/12/č
Avtorske pravice in piratstvo v Sloveniji (Sanela Štadler) –
20‑21/25‑26/č
Absurdenija – pravna dežela neizvršljivo‑izvršljivih upravnih odločb
(Almin Gorinjac) – 24‑25/27/pril
The Pirate Bay in pravo EU: že golo upravljanje in dajanje na voljo
platform za spletno izmenjavo varovanih del krši avtorsko
pravico (Zoran Skubic) – 26/26‑27/sp
Prodaja predvajalnikov za »spletne pirate« in streaming (Luka
Vlačić) – 27/28‑29/sp
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Civilna kazen v evropskem in slovenskem pravu (Eneja Drobež) –
30‑31/21‑23/č
Nadomestila avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za
fotokopiranje – 43/30/erar

biometrični podatki

azilno pravo
glej tudi begunci
Omejitve gibanja prosilcem za mednarodno zaščito (Maša Hribar
in Adriana Glažar) – 3‑4/31/pril
Pridržanje tunizijskih migrantov v južni Italiji (Lena Šutanovac) –
9/26‑28/sp
Precedenčni primer glede vračanja prosilcev za mednarodno
zaščito (Alenka Antloga) – 20‑21/37‑38/sp
Diplomatski azil: analiza primera Julian Assange (Kristina
Frančiška Samsa) – 45‑46/13‑14/č

B
bančništvo
Osnovni podatki o sklenjenih poslih so javno dostopni –
5/23‑25/sp
Sodna praksa glede dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave banke (Žiga Perović) – 7‑8/7‑ 8/č
Poslušnost, neznanje ali oboje (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Čezmejni primer pri Uredbi o evropskem nalogu za zamrznitev
bančnih računov (Gregor Kovačič) – 11/10‑13/č
Sprememba (Primož Cencelj) – 11/22/č
Hal mBills pri e‑Upravi (Patricij Maček) – 14/38/prik
Boj konceptov (Primož Cencelj) – 16‑17/28/č
Prodaja NLB in transparentnost (Matej Tomažin) – 19/22/č
Vroči krompir (Primož Cencelj) – 22/22/č
Pasti e‑bančništva: potrebna skrbnost banke v primeru
e‑sprememb splošnih pogojev poslovanja po pravu EU (Zoran
Skubic) – 24‑25/33‑34/sp
Lepljivo (Primož Cencelj) – 27/20/č
Monetarna politika Švicarske narodne banke je akt iure imperii,
o katerem avstrijska sodišča ne morejo odločati (Jorg Sladič) –
30‑31/19‑20/č
Komentar sodne odločbe o švicarskih frankih: nekaj pomislekov
in dilem – poskus reševanja problema (Luigi Varanelli) –
32/14‑16/č
Odgovor na komentar sodne odločbe na temo kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Robert Preininger) –
33/9‑10/č
Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Jorg Sladič) – 34/6‑9/č
Še na temo potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 35/14‑17/č
Razvoj (Primož Cencelj) – 38/22/č
Sodišče EU dokončno na široko odprlo vrata ničnosti potrošnikih
kreditnih pogodb (Robert Preininger) – 41‑42/13‑16/č
O švicarskih frankih, kreditih, interventnem zakonu in pravnem
mnenju dr. B. M. Zupančiča in dr. C. Ribičiča (Jože Kristan) –
41‑42/32/pril
Ali pravo EU res zahteva ničnost posojilnih pogodb s potrošniki
glede posojil v CHF? (Jorg Sladič) – 43/15‑16/č
Zdravo odpuščanje (Primož Cencelj) – 44/27/č
Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank vlada pošilja v DZ –
45‑46/29/erar
Kaj nam bo prineslo 2018? (Matej Tomažin) – 47/24/č
Mislite ali veste? (Sandi Kodrič) – 48/28/č

begunci
glej tudi migracije in azilno pravo
Učinkovitost postopka obravnavanja prošnje za subsidiarno
zaščito (Alenka Antloga) – 7‑8/33‑34/sp

Belgija
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Beneška komisija
Beneška komisija včeraj, danes in jutri (Ciril Ribičič) – 26/19/č
Izsiljevanje (Ciril Ribičič) – 47/23/č

Nižji prag nečloveškega ravnanja – neupoštevanje možnosti
življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja (Lena
Šutanovac) – 7‑8/31‑32/sp

Prstni odtis za vstop v zbornico (Matej Vošner) – 15/26/mo

blago
Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga (Matjaž Kovač) –
35/9‑11/č

blagovna znamka
Zloraba delegiranih pooblastil Komisije v primeru teran (Matija
Miklič) – 3‑4/3/uv
Izčrpanje pravice iz znamke v primeru prodaje rabljenega blaga
(Ana Hederih) – 36‑37/33/č

bolniški stalež
glej tudi delovno pravo
Bolniška odsotnost (Miha Šercer) – 1/27/vo
Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem staležu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 26/21/vo
Podaljšanje pogodbe kljub bolniški (Nina Scortegagna Kavčnik) –
34/24‑25/vo
Bolniška v času odpovednega roka (Nana Weber) –
39‑40/35‑36/vo
Prepozna odločba ZZZS o koncu bolniškega staleža (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/32/vo

borza
glej tudi finančni trgi in vrednostni papirji
Dividende in novi stroški (Matej Tomažin) – 24‑25/26/č
Paradoks transparentnosti in zaupanja pri projektih ICO (Matej
Tomažin) – 35/26/č
Kaj nam bo prineslo 2018? (Matej Tomažin) – 47/24/č

brexit
Ključ je v osebnostih (Janja Hojnik) – 3‑4/29/č
Brexit – pravni in gospodarski vidiki (Katja Hodošček) –
3‑4/40‑ 41/por
EU po brexitu: obletnice, razveze in (ne)poravnani računi (Verica
Trstenjak) – 15/3‑ 4/uv

brezposelnost
glej tudi nadomestila
Kako potovati od »uradničkov« do uradnikov? (Vlasta
Nussdorfer) – 20‑21/3/uv
Denarno nadomestilo za brezposelnost (Suzana Pisnik) –
35/19‑21/č

bruto domači proizvod (BDP)
glej tudi gospodarska rast
Zakrčenost (Primož Cencelj) – 33/22/č
Se slovensko gospodarstvo pregreva? Ne še! (Jože Mencinger) –
34/23/č

C
celovit gospodarsko in trgovinski sporazum (CETA)
glej tudi trgovinsko pravo
Začetek začasne uporabe Celovitega gospodarskega in
trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado in EU –
36‑37/34/erar

Center za socialno delo
glej tudi socialno varstvo
CSD ne sme vzpostavljati stikov med otrokom in starši, če jih je
sodišče prepovedalo – 7‑8/28/mo
Reorganizacija CSD do konca poletja 2018 (Toni Tovornik) –
19/34/por

cerkvena sodišča
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (1. del) (Sebastijan
Valentan) – 45‑46/7‑ 8/č
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Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (2. del) (Sebastijan
Valentan) – 48/9‑10/č

ceste
glej tudi infrastruktura
Redno vzdrževanje cest – vegetacija (Direkcija RS za
infrastrukturo) – 6/23‑24/vo
Ceste in druga (lokalna) gospodarska javna infrastruktura v stečaju
(Darja Gabrijelčič) – 26/14‑16/č
O pritožbi zoper cestninsko nadzornico je bilo odločeno šele po
posredovanju Varuha – 30‑31/32/mo

civilno procesno pravo
Tožena stranka: neznani dediči po neznano kje in kdaj umrlem
zapustniku (Milan Vajda) – 3‑4/17‑18/č
Stopničasta tožba – institut, ki ga uvaja novela ZPP‑E (Maja
Pangeršič) – 12‑13/7‑ 8/č
Predhodno vprašanje v civilnem postopku (Luigi Varanelli) –
12‑13/13‑16/č
Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s postopkom
za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega
zemljišča (Vanja Maček) – 15/19‑21/č
Slabi zgledi vlečejo tudi sodnike (Igor Strnad) – 16‑17/10‑11/č
Višje sodišče naj ne bo le »razveljavišče« (Petra Hren) – 22/33/por
Spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki že veljajo (Ivanka
Demšar Potočnik) – 32/12‑13/č
Le še dopuščena revizija v delovnih in socialnih sporih – ali bi nas
moralo skrbeti? (Biserka Kogej Dmitrovič) – 44/11‑13/č
Novela ZPP‑E in zastaranje (Igor Strnad) – 47/12‑13/č

Č
človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, diskriminacija,
svoboda izražanja in Varuh človekovih pravic
Volilna propaganda in svoboda izražanja (Jurij Toplak) – 2/11‑13/č
Tehtanje med javnim interesom in varstvom posameznikovih pravic
(Patricij Maček) – 2/25‑26/sp
O načelu pravičnosti (Patricij Maček) – 2/30‑31/por
Cannabis Sativa L. je vprašanje interpretacije človekovih pravic
(Sanela Štadler) – 3‑4/9‑10/č
Pravica do pitne vode: papir prenese vse, z njim pa si lahko tudi kaj
obrišemo (Blaž Kovač) – 5/10‑11/č
Dan kulture in kulturnost dneva (Janez Kranjc) – 6/3/uv
Verifikacija starih deviznih vlog – sodba v zadevi Ališić (Tadeja
Novinc in Tanja Lovšin Praček) – 7‑8/9‑12/č
Nižji prag nečloveškega ravnanja – neupoštevanje možnosti
življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja (Lena
Šutanovac) – 7‑8/31‑32/sp
Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti (Lora Briški) –
9/31/č
Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP (Zoran
Skubic) – 10/26‑28/sp
Svoboda izražanja med dolžnostjo najostrejše kritike in pravico do
laganja (Andraž Teršek) – 11/13‑15/č
Kršitev pritožnikove pravice do sodnega varstva – 12‑13/29/sp
Listina EU (Lora Briški) – 12‑13/50/prik
Pošteno sojenje policistu, ki je vinjen do smrti povozil tri otroke
(Lena Šutanovac) – 14/27‑28/sp
Evropsko sodišče za človekove pravice vis‑a‑vis Sodišču Evropske
unije – tehtanje med svobodo izražanja in avtorsko pravico
v spletnem okolju (Suzana Pecin) – 16‑17/6‑ 8/č
Deložacija zaradi 124 evrov dolga je nesorazmerna – Vaskrsić proti
Sloveniji (Lena Šutanovac) – 19/27‑28/sp
UN Human Rights App (Lora Briški) – 20‑21/50/prik
Teroristični napad čečenskih upornikov v Beslanu – epilog pred
ESČP (Lena Šutanovac) – 22/28‑30/sp
Še o sodbi v zadevi Vaskrsić (Državno pravobranilstvo) –
23/30‑32/sp
Ne bis in idem – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari v luči
EKČP (Ines Gorjup) – 26/25/sp
Razlaga pravne praznine v korist obsojenca (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp

(Ne)zagotavljanje človekovih pravic v Sloveniji (Toni Tovornik) –
28‑29/46/por
Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice – kršitve ustavnih
pravic po območjih višjih sodišč (Andraž Teršek in Jurij
Toplak) – 30‑31/25‑26/č
Prekinitev zdravljenja za ohranjanje življenja in preprečitev
eksperimentalnega zdravljenja otroka navkljub nasprotovanju
staršev (Luka Vlačić) – 30‑31/34‑36/sp
Kartagino je treba porušiti! (Blaž Kovač) – 32/16‑18/č
Protiustavna obravnava LGBT in tožba zoper odločbo Ministrstva
za kulturo (Andraž Teršek) – 33/11‑13/č
Izgon mladoletnega tujca zaradi kaznivih dejanj (Lena
Šutanovac) – 33/27‑28/sp
Relativnost 46. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah
(Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) – 34/28/sp
Zdrav duh v zdravem telesu je mogoč le v zdravem okolju! (Patricij
Maček) – 38/31‑32/por
Pravica do sodnega varstva – oblikovanje tožbenega zahtevka –
procesna skrbnost stranke – 43/31‑33/sp
Uresničevanje priporočil Varuha človekovih pravic (Patricij
Maček) – 44/42/prik
Izjemen uspeh študenta PF v Ljubljani na mednarodnem
študentskem tekmovanju v pravu človekovih pravic
v Budimpešti – 48/35/č

D
Danska
Model prožne varnosti – zakaj deluje na Danskem (Andreja Hojnik
Šlamberger) – 14/14‑16/č

darilo
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in
odgovori) – 48/29/erar

davčna osnova
Kritično ovrednotenje novega predloga skupne konsolidirane
davčne osnove za pravne osebe (Dominik Kuzma) – 1/7‑10/č
Pokrivanje davčne izgube – 9/23/erar
Davčna osnova – rezervacije (vprašanja in odgovori) – 15/25/erar

davčni postopek
Razkritje davčne tajnosti osebam, ki so udeležene v upravnih
postopkih ali postopkih pred sodiščem – 9/23/erar
Zamujen rok za uveljavljanje olajšave zaradi pomanjkljive
informacije davčnega organa – 20‑21/33/mo
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 23/25/erar
Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku (Jernej
Podlipnik) – 32/6‑7/č

davčno pravo
Kritično ovrednotenje novega predloga skupne konsolidirane
davčne osnove za pravne osebe (Dominik Kuzma) – 1/7‑10/č
OECD‑jeva Multilateralna konvencija BEPS (Dominik Kuzma) –
6/8‑9/č
Izstopno obdavčenje nerealiziranih kapitalskih dobičkov fizičnih
oseb (Alenka Antloga) – 10/28‑29/sp
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic –
18/23/erar
Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni konvenciji
OECD (Matjaž Kovač) – 27/10‑12/č
Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku (Jernej
Podlipnik) – 32/6‑7/č
Problematika obdavčevanja dohodkov iz tujine (Matjaž Kovač) –
38/14‑16/č
Zastaranje v davčnem pravu pomeni prenehanje obveznosti
(Jernej Podlipnik) – 41‑42/6‑7/č

davek na dodano vrednost (DDV)
Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika
o izvajanju ZDDV‑1 – 32/24/erar
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 39‑40/35/erar
Igranje bridža, briškole ali taroka ni »šport« v smislu direktive
o DDV, je pa lahko »kultura« (Zoran Skubic) – 43/33‑34/sp
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D
Prepozna identifikacija za namene DDV, obveznost obračunavanja
DDV in pravica do odbitka DDV – 48/29/erar

davek na motorna vozila
Davek na motorna vozila (Vprašanja in odgovori) – 1. del –
28‑29/30/erar
Davek na motorna vozila (Vprašanja in odgovori) – 2. del –
32/24/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Olajšava za investiranje – 3‑4/31/erar
Pokrivanje davčne izgube – 9/23/erar
Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo – pojasnitev davčne
obravnave – 11/23/erar

davki
glej tudi rezervacije (davčne), dohodnina, davčna osnova, davčni
postopek, davčno pravo, davek na motorna vozila, davek od
dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost (DDV)
Samoprijava – 1/25/erar
Zakaj nočemo uspešnih zgodb? (Matej Tomažin) – 3‑4/30/č
Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite davčne
evazije in davčnih prekrškov (Primož Baucon) – 10/23/pril
Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci (Jože
Mencinger) – 12‑13/26/č
Kaj ESČP sporoča tistim, ki so v enakem položaju kot Emina Ališić
(Matjaž Marko) – 18/14‑15/č
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic –
18/23/erar
Pravična obdavčitev e‑knjig po pravu EU? (Zoran Skubic) –
19/28‑29/sp
(Ne)upoštevanje naknadnih vplačil pri obdavčitvi kapitalskih
dobičkov (Nejc Setnikar) – 20‑21/10‑11/č
Vračilo celotnega zneska plačane trošarine (19. člen Zakona
o trošarinah) – 23/25/erar
Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju
2017 – 26/21/erar
Davčna obravnava štipendij – 26/21/erar
Zvišanje trošarine za tobačne izdelke – 26/21/erar
Davek na motorna vozila (Vprašanja in odgovori) – 1. del –
28‑29/30/erar
Davek na motorna vozila (Vprašanja in odgovori) – 2. del –
32/24/erar
Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika
o izvajanju ZDDV‑1 – 32/24/erar
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost – 39‑40/35/erar
Nov Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih
izdelkov – 39‑40/35/erar
Prepozna identifikacija za namene DDV, obveznost obračunavanja
DDV in pravica do odbitka DDV – 48/29/erar
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in
odgovori) – 48/29/erar
Proti sivi ekonomiji (Patricij Maček) – 48/42/prik

dedno pravo
V register vpisane vse nerazglašene sodne oporoke (Toni
Tovornik) – 2/34/por
Tožena stranka: neznani dediči po neznano kje in kdaj umrlem
zapustniku (Milan Vajda) – 3‑4/17‑18/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravih dejanj – sosporništvo – dediči –
razpravno načelo – 14/25‑27/sp
Zahtevki zaradi nerazglašenih oporok (Toni Tovornik) – 14/34/por
Pravne posledice dedne nevrednosti (Polona Kukovec) –
16‑17/11‑12/č
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in
odgovori) – 48/29/erar

delavsko soupravljanje
Odpoklic članov sveta delavcev – 11/24/sp

delnice
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glej tudi vrednostni papirji
Dokapitalizacija in nakup lastnih delnic (Sašo Potočnik in Domen
Neffat) – 6/23/vo

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Delničarski aktivizem (Matej Tomažin) – 9/22/č
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic –
18/23/erar

delniška družba
glej tudi družbe
Dokapitalizacija in nakup lastnih delnic (Sašo Potočnik in Domen
Neffat) – 6/23/vo

delo za določen čas
Projektno delo (Miha Šercer) – 7‑8/26/vo
Odpravnina za delavca, zaposlenega po pogodbi za določen čas
(Nataša Belopavlovič) – 9/23/vo
Možnosti sklenitve ene pogodbe o zaposlitvi za določen čas na
podlagi več razlogov (Suzana Pisnik) – 14/13/č
Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 15/25/vo
Potek pogodbe za določen čas (Nina Scortegagna Kavčnik) –
15/25/vo
Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij (Valentina
Franca in Nataša Mlakar Sukič) – 15/25/pril
Določitev trajanja pogodbe o zaposlitvi pri nadomeščanju začasno
odsotnega delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) – 23/25/vo
Smrt delavke, katere delo delavec nadomešča (Nana Weber) –
24‑25/29/vo
Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas –
agencijski delavec – 32/27‑28/sp
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za
določen čas (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/31‑32/vo

delovna doba
glej tudi plače
Odpravnina ob poteku pogodbe in hkratni upokojitvi (Nana
Weber) – 3‑4/33/vo
Kaj šteti v delovno dobo za izračun dodatka za delovno dobo
(Maša Mihelj) – 19/23/vo
Dodatek za delovno dobo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 22/23/vo
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo – II (Nana
Weber) – 36‑37/35‑36/vo

delovna razmerja
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpravnina, plače in
delovno pravo
Poskusno delo (Suzana Pisnik) – 1/16/č
Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev (Janja Rakovec
Bodnaruk in Valentina Franca) – 5/21/pril
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (Suzana
Pisnik) – 6/13‑15/č
Pravica do odgovora na mnenje prvostopenjskega organa
o pritožbi v postopku pred Komisijo za pritožbe iz delovnega
razmerja pri Vladi RS (Franci Krivec) – 6/19‑20/č
Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij (Valentina
Franca in Nataša Mlakar Sukič) – 15/25/pril
Avtorsko delo v delovnem pravu (Suzana Pisnik) – 20‑21/12/č
Dopolnilno delo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 24‑25/29/vo
Rok za zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/33‑34/vo
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 32/26‑27/vo
Posojanje delavcev (učiteljev) (Nina Scortegagna Kavčnik) –
47/26/vo
Se bodo »štempljali« tudi sodniki in poslanci? (Katarina Rajgelj) –
49‑50/6‑7/č

delovni čas
Možnosti koriščenja/izplačila nadur (Nina Scortegagna Kavčnik) –
20‑21/30‑31/vo
Štiridnevni namesto petdnevnega delovnika (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 27/22/vo
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 32/26‑27/vo
Ali v delovnem pravu obstaja pravica do izklopa? (Klemen Starič in
Nadja Mićić) – 33/16‑17/č
Razporeditev ur in višek ur pri krajšem delovnem času (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 35/27/vo
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Invalidsko podjetje (Nina Scartegagna‑Kavčnik) – 43/30/vo
Delovni čas (Nina Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/31/vo
Deljen delovni čas in pravica do odmora, ki se všteje v delovni čas
(Anja Šlaus) – 49‑50/31/č

delovno pravo
glej tudi plače in delovna doba, letni dopust, delovni čas, bolniški
stalež, nadomestila, odpoved pogodbe o zaposlitvi in
odpravnina
Poskusno delo (Suzana Pisnik) – 1/16/č
Akt o sistemizaciji (Miha Šercer) – 2/23/vo
Izredna odpoved delavca (Nataša Belopavlovič) – 3‑4/32‑33/vo
Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije (Janez
Novak) – 5/15‑18/č
Veljavnost kolektivne pogodbe (Miha Šercer) – 5/21/vo
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (Suzana
Pisnik) – 6/13‑15/č
Pravica do odgovora na mnenje prvostopenjskega organa
o pritožbi v postopku pred Komisijo za pritožbe iz delovnega
razmerja pri Vladi RS (Franci Krivec) – 6/19‑20/č
Projektno delo (Miha Šercer) – 7‑8/26/vo
Mnenje komisije ni odločba in je dokončno – 9/17‑18/odm
Pomen izraza »delavec« v 22. poglavju KZ‑1 (Boštjan Polegek) –
9/19‑20/č
Nezgoda pri delu (Miha Šercer) – 9/23/vo
Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru
stavke v Slovenski filharmoniji (Luka Tičar) – 11/6‑7/odm
Sankcioniranje kršitev delovnih obveznosti (Miha Šercer) –
11/23/vo
Problematika (pre)splošno opredeljenih omejitev delovne
zmožnosti – 12‑13/30/mo
Prva Delovnopravna klinika (Patricij Maček) – 12‑13/44‑ 45/por
Ustavno sodišče razveljavilo pravila o vročanju odpovedi pogodbe
o zaposlitvi po pošti (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/10‑12/č
Model prožne varnosti – zakaj deluje na Danskem (Andreja Hojnik
Šlamberger) – 14/14‑16/č
Upokojitev delavke (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/25/vo
Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in višina
odpravnine (Anja Šlaus) – 16‑17/29/č
Hramba dokumentacije v postopku izbire kandidata za zaposlitev
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/30/vo
Pozitivna diskriminacija starejših delavcev – je v očeh delodajalcev
res pozitivna? (Andreja Hojnik Šlamberger) – 20‑21/6‑ 8/č
Podaljšanje poskusnega dela (Ana Čeh) – 20‑21/8‑9/č
Avtorsko delo v delovnem pravu (Suzana Pisnik) – 20‑21/12/č
Možnosti koriščenja/izplačila nadur (Nina Scortegagna Kavčnik) –
20‑21/30‑31/vo
Prepoved diskriminacije glede na starost (Luka Mišič) –
20‑21/44‑ 45/prik
Kdo »odpusti« direktorja (Tilen Tacol in Matevž Fortin) –
22/12‑15/č
Upokojitev delavke in regres (Nana Weber) – 22/24/vo
Dopust javnega uslužbenca v javnem zavodu (Nana Weber) –
23/25‑26/vo
Odmera sorazmernega dela letnega dopusta (Maša Mihelj) –
23/26/vo
Stavka in pravice tretjih oseb (Janez Novak) – 24‑25/17‑20/č
Dodatek za mentorstvo (Nataša Belopavlovič) – 24‑25/28‑29/vo
Dopolnilno delo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 24‑25/29/vo
Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem staležu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 26/21/vo
Štiridnevni namesto petdnevnega delovnika (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 27/22/vo
Popoldanski s.p. (Nina Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/32‑33/vo
Rok za zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/33‑34/vo
Osnove delovnega in socialnega prava (Polonca Končar) –
28‑29/44‑ 45/prik
Prerazporeditev delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) –
30‑31/29/vo
Pravica neizbranega kandidata do vpogleda v gradivo izbirnega
postopka po ZDR‑1 in ZJU (Tadej Škrube) – 32/24‑25/č

Invalid in popoldanski s. p. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
32/26/vo
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 32/26‑27/vo
Ali v delovnem pravu obstaja pravica do izklopa? (Klemen Starič in
Nadja Mićić) – 33/16‑17/č
Disciplinska sankcija je lahko pisno opozorilo (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 33/23/vo
Odmor za dojenje (Nina Scortegagna Kavčnik) – 33/23‑24/vo
Darilo za 25. rojstni dan (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
Denarno nadomestilo za brezposelnost (Suzana Pisnik) –
35/19‑21/č
Razporeditev ur in višek ur pri krajšem delovnem času (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 35/27/vo
Potni nalog in terenski dodatek – II (Nana Weber) – 35/27‑28/vo
Delavec v delitveni ekonomiji (1): opravljanje dela ali storitev?
(Valentina Franca in Urška Gliha Škrjanec) – 36‑37/13‑15/č
Poštena Unija? (Janja Hojnik) – 36‑37/31/č
Delodajalci, vaš veliki brat vas gleda (Špela Kunej) –
36‑37/39‑ 40/sp
Delavec v delitveni ekonomiji (2): kakšno bo delovnopravno varstvo
prihodnosti? (Urška Gliha Škrjanec in Valentina Franca) –
38/12‑14/č
Suspenz pogodbe (Nina Scortegagna Kavčnik) – 38/23/vo
Pravni status multinacionalnih delavcev v EU (Janja Hojnik) –
39‑40/13‑16/č
Kaj prinašajo spremembe ZID‑1 in ZUTD (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 41‑42/23‑25/č
Invalidsko podjetje (Nina Scartegagna‑Kavčnik) – 43/30/vo
Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi (Aleš Kobal in Tadej
Dubrovnik) – 44/8‑9/č
Sistemska anomalija in protiustavnosti predpisov pri zaposlovanju
mladih (Andraž Teršek in Marko Blatnik) – 45‑46/6‑7/č
Pravica do jubilejne nagrade javnega uslužbenca, ki dela krajši
delovni čas (Nataša Belopavlovič) – 45‑46/30/vo
Delo prokurista in zakonitega zastopnika v lastnem podjetju (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/30‑31/vo
Delovni čas (Nina Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/31/vo
Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi
pogodbe s študenti (Marko Blatnik in Andraž Teršek) –
47/8‑9/č
Promocija zdravja na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 47/16/č
Posojanje delavcev (učiteljev) (Nina Scortegagna Kavčnik) –
47/26/vo
Predhodni zdravniški pregled (Nina Scortegagna Kavčnik) –
48/29/vo
Pravica do prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do
plačanega letnega dopusta (Nana Weber) – 48/32/sp
Se bodo »štempljali« tudi sodniki in poslanci? (Katarina Rajgelj) –
49‑50/6‑7/č
Deljen delovni čas in pravica do odmora, ki se všteje v delovni čas
(Anja Šlaus) – 49‑50/31/č

demokracija
glej tudi pravna država
Ustavna vrednota javnosti in transparentnosti – v funkciji vladavine
prava in demokratičnosti – glede vseh ravnanj in aktov javnih
oblasti – 7‑8/6/č
Kaj storiti z neliberalno demokracijo (Matej Avbelj) – 24‑25/3/uv
Kriza ustavne demokracije (Ciril Ribičič) – 43/6‑ 8/č
Sanjal sem razpravljanje med ljudmi – in pravniki (Andraž Teršek) –
49‑50/3/uv

denacionalizacija
Nerešenih še 138 najtežjih primerov (Toni Tovornik) – 43/38/por

denar
glej tudi monetarna politika
Sklepi o denarni politiki – 23/25/erar

detektivska dejavnost
Detektivi za spremembo zakonodaje (Toni Tovornik) –
45‑46/42/por
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direktor
Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS? (Igor
Kadunc) – 9/8‑9/č
Kdo »odpusti« direktorja (Tilen Tacol in Matevž Fortin) –
22/12‑15/č

disciplinski postopek
Disciplinska sankcija je lahko pisno opozorilo (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 33/23/vo

diskriminacija
Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti (Lora Briški) –
9/31/č
Primožič (Tomaž Pavčnik) – 15/23/č
Pozitivna diskriminacija starejših delavcev – je v očeh delodajalcev
res pozitivna? (Andreja Hojnik Šlamberger) – 20‑21/6‑ 8/č
Prepoved diskriminacije glede na starost (Luka Mišič) –
20‑21/44‑ 45/prik
Darilo za 25. rojstni dan (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp

dividende
glej tudi delnice
Dividende in novi stroški (Matej Tomažin) – 24‑25/26/č
Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju
2017 – 26/21/erar

Dnevi slovenskih pravnikov 2017
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (1.) (Blaž Kolenc in Patricij
Maček) – 41‑42/26‑29/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (2.) (Lora Briški, Blaž Kolenc,
Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 43/25‑27/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (3.) (Ines Gorjup in Maksimilijan
Gale in Patricij Maček) – 44/23‑25/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (4.) (Lora Briški) – 45‑46/26/por

dodatki
glej tudi plače in nadomestila
Dodatek za delovno dobo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 22/23/vo
Dodatek za mentorstvo (Nataša Belopavlovič) – 24‑25/28‑29/vo
Potni nalog in terenski dodatek – II (Nana Weber) – 35/27‑28/vo
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo – II (Nana
Weber) – 36‑37/35‑36/vo

dohodki
glej tudi plače
Problematika obdavčevanja dohodkov iz tujine (Matjaž Kovač) –
38/14‑16/č

dohodnina
glej tudi davki
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 3‑4/31/erar
Rezidenti države pogodbenice – 6/23/erar
Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo – pojasnitev davčne
obravnave – 11/23/erar
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh‑2 in
ZDDPO‑2 – 23/25/erar

dokapitalizacija
glej tudi delnice
Dokapitalizacija in nakup lastnih delnic (Sašo Potočnik in Domen
Neffat) – 6/23/vo

dokazni postopek
Obseg odločanja o dovoljenosti dokazov na predobravnavnem
naroku (Aleksander Karakaš) – 16‑17/29/pril
Med uničenimi in neveljavnimi dokazi zaradi pretečenega roka
(Andrej Ferlinc) – 43/19‑22/č
Prima facie presoja verodostojnosti dokazov, dokazna ocena
ter upoštevanje navedb in dokazov obrambe v izročitvenem
postopku (Matija Urankar) – 44/6‑ 8/č

doping
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glej tudi šport
Zoper doping z resetiranjem atletskih rekordov? (Vesna Bergant
Rakočević) – 20‑21/23‑24/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
dopust
glej letni dopust

DPO (data protection officer)
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov kot kolegijski organ?
(Nenad Mrdaković) – 34/16‑17/č

drugi tir
glej tudi železniški promet
Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira
(Marko Pavliha) – 11/3/uv
Priložnost pred vrati (Matej Tomažin) – 14/24/č
O drugem tiru malo drugače (Klemen Košič) – 20‑21/13‑15/č

društva
Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete
v Ljubljani (Rajko Pirnat) – 5/31/por
Zveza društev za gospodarsko pravo na Donački gori (Andrej
Vovšek) – 36‑37/43/por
Priznanja in nagrade za leto 2017 – 39‑40/6‑9/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (1.) (Blaž Kolenc in Patricij
Maček) – 41‑42/26‑29/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (2.) (Lora Briški, Blaž Kolenc,
Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 43/25‑27/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (3.) (Ines Gorjup in Maksimilijan
Gale in Patricij Maček) – 44/23‑25/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (4.) (Lora Briški) – 45‑46/26/por

družbe
glej tudi delniška družba
Spregled pravne osebnosti (Vida Mayr) – 6/16‑17/č
Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila (Lea
Vatovec in Neža Grasselli) – 9/12‑15/č
Lastniško nagrajevanje v startup podjetjih (Nejc Setnikar) –
11/8‑9/č
Ali bi kazalo točkam VEM dati pooblastilo za vložitev določenih
vlog, ki merijo na izbris d. o. o. iz sodnega registra? (Jelka
Lugarič) – 12‑13/19‑20/č
Neodvisnost družb s kapitalsko naložbo države (Goran Kitić) –
38/9‑11/č
Prenos statutarnega sedeža gospodarske družbe v drugo državo
članico ne sme biti pogojen s predhodno likvidacijo te družbe
(Zoran Skubic) – 45‑46/37‑38/sp

družbena omrežja
LinkedIn za pravnike (Jure Planinšek) – 27/13‑16/č

družinska podjetja
Ob drugem prenosu preživi le vsako sedmo družinsko podjetje
(Kaja Batagelj) – 10/30‑31/por

družinsko pravo
glej tudi materinstvo in očetovstvo
Priznanje očetovstva (Nana Weber) – 1/26/vo
Vpliv spremenjenih okoliščin na zvišanje oziroma znižanje
preživnine za otroka (Eva Šmirmaul) – 3‑4/31‑32/č
Birokratski pristop organa pri vpisu v tujini rojenega otroka
v matični register – 3‑4/34/mo
Preživljanje staršev (Toni Tovornik) – 7‑8/38/por
Test DNK – brez objektivnega prekluzivnega roka – 9/24/sp
Rok za izpodbijanje izjave o priznanju očetovstva – 9/24‑26/sp
Upravljanje skupnega premoženja zakoncev – posojilo zakoncu
kot podjetniku – 11/24‑26/sp
Družinski zakonik je v dobro otrok in družin (Andrej Del‑Fabro) –
12‑13/3‑ 4/uv
Mednarodni protipravni odvzem otroka – učinkovitost delovanja
centralnega izvršilnega organa (Maša Peteržinek) –
12‑13/27/pril
Dolžnost preživljanja šolajočega se otroka – 14/26/mo
Ženitna pogodba – novost v slovenski družinski zakonodaji (Denis
Potočnik) – 19/10‑11/č
Rejništvo in stiki (Nada Caharijaz Ferme) – 19/14‑16/č
Počitnice z otrokom v tujini (Nana Weber) – 20‑21/31/vo
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Postopanje sodnice v skladu z načelom največje otrokove koristi –
36‑37/37/mo
Zakoniti zastopnik osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ne
more dati privolitve za zdravljenje na oddelku pod posebnim
nadzorom – 44/29/mo
Ugotavljanje deležev na skupnem premoženju – trditveno breme –
pravica do sodnega varstva – 44/29‑32/sp
Dolgotrajnost postopka za vrnitev poslovne sposobnosti z zamudo
roka pri izdelavi izvedenskega mnenja – 45‑46/32/mo
Korist otroka, korist roditelja ali korist postopka? (Frida Burkelc in
Brina Felc) – 49‑50/8‑9/č
Družinski zakonik – spremembe, ki začnejo veljati pred njegovo
uporabo, in tiste, ki že veljajo (Nana Weber) – 49‑50/31/pril

država
Obročno plačilo pri razpolaganju s premoženjem v lasti države in
občin (Nejc Zemljak) – 1/6‑7/č

Državna revizijska komisija
Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN‑3? (Maja Prebil) – 27/8‑10/č
Državna revizijska komisija je sodišče v smislu člena 267 Pogodbe
o delovanju EU (Jorg Sladič) – 33/6‑ 8/č
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja, ki ga uveljavlja
zagovornik javnega interesa (Maja Prebil) – 44/13‑15/č
Pravno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 45‑46/19‑21/č
Sprememba pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
(Maja Prebil) – 47/19‑20/č
Ali lahko fizična oseba v postopkih javnega naročanja nastopa kot
ponudnik – stališče Državne revizijske komisije (Njives Prelog
Neffat) – 48/23‑26/č
Pravno varstvo neizbranega ponudnika po 26. novembru 2017
(Matjaž Kovač) – 49‑50/21‑23/č

državno odvetništvo
Lani manj novih zadev na pravobranilstvu (Toni Tovornik) –
23/38/por

E
ekonomija
glej tudi gospodarstvo in homo oeconomicus
Francoska dilema (Primož Cencelj) – 6/22/č
Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci (Jože
Mencinger) – 12‑13/26/č
Kaj ESČP sporoča tistim, ki so v enakem položaju kot Emina Ališić
(Matjaž Marko) – 18/14‑15/č
Izzivi sodelovalnega gospodarstva (Luka Mišič) – 18/17‑19/č
Virtualne valute – virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni
izzivi (Peter Merc in Nina Kranjec) – 27/21/pril
Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji aktualnega
kapitalizma (Mato Gostiša) – 34/13‑15/č
Proti sivi ekonomiji (Patricij Maček) – 48/42/prik

elektronsko poslovanje
glej tudi internet in informacijska storitev
Javno naročanje informacijskih rešitev (Igor Perko in Andreja
Primec) – 20‑21/29/pril
Z mednarodno povezljivostjo do večje pravne varnosti (Mojca
Kunšek) – 28‑29/6‑7/č
Dinamični nabavni sistem po ZJN‑3 (Dejan Kramar) –
28‑29/30‑32/č

enakost
Talent (Ciril Ribičič) – 19/21/č

energetika
Sončne elektrarne – zanimivejša pravna vprašanja (Nina Planinšek
in Jure Planinšek) – 2/23/pril

e‑pošta
glej tudi elektronsko poslovanje
Menjava gesla za dostop do predala e‑pošte (Matej Vošner) –
28‑29/34/mo

Hramba arhiva elektronske pošte po odhodu zaposlenega (Matej
Vošner) – 38/25/mo
Elektronska pošta za neimenovanega naslovnika v šolah
(Frančiška Al‑Mansour) – 44/28/vo

Erarjeve meje
Samoprijava – 1/25/erar
Zneski pavšalnih prispevkov za leto 2017 – 1/25/erar
Olajšava za investiranje – 3‑4/31/erar
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 3‑4/31/erar
Rezidenti države pogodbenice – 6/23/erar
Razkritje davčne tajnosti osebam, ki so udeležene v upravnih
postopkih ali postopkih pred sodiščem – 9/23/erar
Pokrivanje davčne izgube – 9/23/erar
Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo – pojasnitev davčne
obravnave – 11/23/erar
Davčna osnova – rezervacije (vprašanja in odgovori) – 15/25/erar
Novosti na področju registracije s.p. – 20‑21/29/erar
Brošura za sobodajalce – fizične osebe – 20‑21/29/erar
Odgovor vlade glede nenotifikacije določb o obveznih revizijah –
28‑29/30/erar
Nadzor transfernih cen (podrobnejši opis) – 34/24/erar
FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za
socialno varnost – 34/24/erar
Začetek začasne uporabe Celovitega gospodarskega in
trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado in EU –
36‑37/34/erar
Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske
dajatve – 36‑37/34/erar
Dodatna vprašanja iz dokumenta o izmenjavi podatkov o finančnih
računih – 36‑37/34/erar
Standard avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih –
poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori) –
36‑37/34/erar
Notranji trg (Podrobnejši opis) – 39‑40/35/erar
Pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika (Podrobnejši
opis) – 43/30/erar
Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu –
45‑46/29/erar
FURS nad oddajanje nepremičnin v turistični najem – 48/29/erar

etažna lastnina
glej tudi stanovanjsko pravo
Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s postopkom
za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega
zemljišča (Vanja Maček) – 15/19‑21/č

etika in morala
Odvetniki in etika (Patricij Maček) – 10/32‑33/por
Sodniki in izzivi poklicne etike (Patricij Maček) – 18/32‑33/por
Mir na svetu je mnogo več od floskul misic in politikov (Marko
Pavliha) – 30‑31/3‑ 4/uv
Poljub, drugič (Tomaž Pavčnik) – 35/25/č

evidence
Hramba dokumentacije v postopku izbire kandidata za zaposlitev
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/30/vo
Hramba arhiva elektronske pošte po odhodu zaposlenega (Matej
Vošner) – 38/25/mo

Evropska komisija
Zloraba delegiranih pooblastil Komisije v primeru teran (Matija
Miklič) – 3‑4/3/uv

Evropska unija
Institucionalna zasnova Evrazijske unije (Iris Štelcar) – 1/25/pril
Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke – vedno in
povsod? (Boštjan Zrnec Orlič) – 2/8‑10/č
Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev (Klemen
Pohar, Žiga Rejc in Aleksij Mužina) – 2/14‑16/č
Brexit – pravni in gospodarski vidiki (Katja Hodošček) –
3‑4/40‑ 41/por
Seks, golf in Evropska zveza (Matej Avbelj) – 9/3/uv
Govor (Tomaž Pavčnik) – 9/21/č
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Ob 60. obletnici Rimske pogodbe (Janja Hojnik) – 11/19/č
Sistematični nadzor (Andrej Špenga) – 14/3/uv
EU po brexitu: obletnice, razveze in (ne)poravnani računi (Verica
Trstenjak) – 15/3‑ 4/uv
Evropsko javno tožilstvo (Toni Tovornik) – 15/34/por
Evropa brez hitrosti (Janja Hojnik) – 16‑17/27/č
Ne Ljubljanski pobudi za novo ustavo EU (Blaž Mrva) –
20‑21/15‑16/č
Beneška komisija včeraj, danes in jutri (Ciril Ribičič) – 26/19/č
Kršenje prava EU se je povečalo (Toni Tovornik) – 27/34/por
(Ra)združena Evropa (Matej Accetto) – 28‑29/3/uv
Okrogla miza: Ali Evropska unija potrebuje ustavo? (Luka
Štrubelj) – 28‑29/40‑ 41/por
Luxembourg locuta, causa finita (Jorg Sladič) – 36‑37/26‑30/č
Poštena Unija? (Janja Hojnik) – 36‑37/31/č
Nespodobno povabilo v luči Uredbe (EU) št. 604/2013 (Sebastjan
Zbičajnik) – 38/6‑7/č
Izsiljevanje (Ciril Ribičič) – 47/23/č
Evropska unija spodbuja zakonodajno sled (Albin Igličar) –
49‑50/19‑20/č

Evropsko sodišče za človekove pravice
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Lahki izzivi so zaključeni, ostanejo samo še težki (Blaž Kovač) –
1/29‑30/sp
Tehtanje med javnim interesom in varstvom posameznikovih pravic
(Patricij Maček) – 2/25‑26/sp
Obvezne šolske dejavnosti in pravica do veroizpovedi (Lena
Šutanovac) – 2/27/sp
Nižji prag nečloveškega ravnanja – neupoštevanje možnosti
življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja (Lena
Šutanovac) – 7‑8/31‑32/sp
Pridržanje tunizijskih migrantov v južni Italiji (Lena Šutanovac) –
9/26‑28/sp
Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP (Zoran
Skubic) – 10/26‑28/sp
Pravica do sodnega varstva v primeru namestitve v psihiatrično
bolnišnico (Alenka Antloga) – 12‑13/36‑37/sp
Pošteno sojenje policistu, ki je vinjen do smrti povozil tri otroke
(Lena Šutanovac) – 14/27‑28/sp
Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi
medicinski posegi brez privolitve (Ivan Šelih) – 18/12‑13/č
Kaj ESČP sporoča tistim, ki so v enakem položaju kot Emina Ališić
(Matjaž Marko) – 18/14‑15/č
Deložacija zaradi 124 evrov dolga je nesorazmerna – Vaskrsić proti
Sloveniji (Lena Šutanovac) – 19/27‑28/sp
Teroristični napad čečenskih upornikov v Beslanu – epilog pred
ESČP (Lena Šutanovac) – 22/28‑30/sp
Odgovornost upravljavca bloga za anonimne komentarje (Lena
Šutanovac) – 23/29‑30/sp
Še o sodbi v zadevi Vaskrsić (Državno pravobranilstvo) –
23/30‑32/sp
Ne bis in idem – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari v luči
EKČP (Ines Gorjup) – 26/25/sp
Previsoke odškodnine za obrekovanje omejujejo svobodo govora
(Lena Šutanovac) – 28‑29/35/sp
Razlaga pravne praznine v korist obsojenca (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
ESČP: nov način odločanja sodnika posameznika (Lena
Šutanovac) – 30‑31/32‑33/sp
Prekinitev zdravljenja za ohranjanje življenja in preprečitev
eksperimentalnega zdravljenja otroka navkljub nasprotovanju
staršev (Luka Vlačić) – 30‑31/34‑36/sp
Izgon mladoletnega tujca zaradi kaznivih dejanj (Lena
Šutanovac) – 33/27‑28/sp
Relativnost 46. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah
(Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) – 34/28/sp
Delodajalci, vaš veliki brat vas gleda (Špela Kunej) –
36‑37/39‑ 40/sp
Vprašanje svobode govora povzroči razkol mnenj med sodniki
velikega senata ESČP (Lena Šutanovac) – 38/26‑28/sp
Ali bo Sodišče EU prenehalo slediti sodni praksi Evropskega
sodišča za človekove pravice? (Suzana Pecin) –
39‑40/19‑22/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Konflikt svobode izražanja medijev pri poročanju o kazenskih
postopkih in pravice obdolženca do zasebnosti (Ines Gorjup) –
39‑40/40/sp
Izvrševanje sodb ESČP (Patricij Maček) – 43/42/prik
Breme reform sistemov socialne varnosti in varstvo premoženja po
EKČP: kdaj je preveč premalo? (Tina Korošec) – 44/33‑34/sp
Restriktiven pristop ESČP do pravice dostopa do javnih informacij
(Polona Merc) – 45‑46/35‑36/sp

F
fakulteta
glej tudi šolstvo in izobraževanje
Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete
v Ljubljani (Rajko Pirnat) – 5/31/por
Prva Delovnopravna klinika (Patricij Maček) – 12‑13/44‑ 45/por
Študijska ekskurzija študentov ljubljanske Pravne fakultete v ZDA
2017 (Branislava Sara Mitrović) – 19/32‑33/por
Sodnik mora odločati samostojno (Matija Damjan) –
20‑21/40‑ 41/por
Pravo in Scopus (Janja Hojnik) – 30‑31/27/č
Pravna fakulteta (Patricij Maček) – 38/38/prik
Izjemen uspeh študenta PF v Ljubljani na mednarodnem
študentskem tekmovanju v pravu človekovih pravic
v Budimpešti – 48/35/č

farmacija
glej tudi lekarništvo
Ocenjevanje skladnosti medicinskih pripomočkov (Neža
Kompare) – 1/31‑32/sp

federalizem
Pahor, fiskalna unija in federacija (Jože Mencinger) – 45‑46/28/č

fiduciarni posli
glej tudi insolvenčno pravo
Fiduciarna razmerja (zavarovanja) v insolvenčnih postopkih
(Renato Vrenčur) – 26/21/pril

filozofija
Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe (Rok Svetlič) – 18/6‑ 8/č
Kako ubraniti pravo pred njim samim? (Rok Svetlič) – 47/3/uv

finance
glej tudi dokapitalizacija in kredit
Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila (Lea
Vatovec in Neža Grasselli) – 9/12‑15/č
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (Patricij
Maček) – 18/38/prik

Finančna uprava RS (FURS)
glej erarjeve meje

finančni račun
glej tudi transakcijski račun
Dodatna vprašanja iz dokumenta o izmenjavi podatkov o finančnih
računih – 36‑37/34/erar
Standard avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih –
poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori) –
36‑37/34/erar

finančni trgi
glej tudi borza
(Ne)upoštevanje naknadnih vplačil pri obdavčitvi kapitalskih
dobičkov (Nejc Setnikar) – 20‑21/10‑11/č

finančno pravo
Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev (Klemen
Pohar, Žiga Rejc in Aleksij Mužina) – 2/14‑16/č
Pogodba o finančnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 7‑8/27‑29/sp
(Ne)upoštevanje naknadnih vplačil pri obdavčitvi kapitalskih
dobičkov (Nejc Setnikar) – 20‑21/10‑11/č
Pomanjkljivo strokovno znanje o finančni forenziki (Toni Tovornik) –
30‑31/42/por
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Dodatna vprašanja iz dokumenta o izmenjavi podatkov o finančnih
računih – 36‑37/34/erar
Standard avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih –
poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori) –
36‑37/34/erar
Finančno prestrukturiranje z izčlenitvijo – nedosledno izvajanje
zakonskih določb s strani organov oblasti (Luka Žnidarič) –
38/17‑18/č

fiskalno pravilo
Poslušnost, neznanje ali oboje (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Pahor, fiskalna unija in federacija (Jože Mencinger) – 45‑46/28/č

funkcionalno zemljišče

Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (Matjaž Ambrož) –
2/6‑ 8/č
Kaznivo dejanje po 240. členu KZ‑1 v luči predvidene novele E
(Mojca Turinek) – 3‑4/10‑12/č
Deset razlogov za podporo spremembi 240. člena KZ‑1 (kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti) (Niko Pušnik) – 5/8‑9/č
Evropa brez hitrosti (Janja Hojnik) – 16‑17/27/č
Zakrčenost (Primož Cencelj) – 33/22/č
Se slovensko gospodarstvo pregreva? Ne še! (Jože Mencinger) –
34/23/č

gradbeništvo

glej tudi stanovanjsko pravo in stavbna pravica
Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih (Tomaž
Mavri) – 12‑13/10‑11/č
Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice
(Aleksij Mužina in Žiga Rejc) – 39‑40/17‑18/č

G
goljufija

Sklepanje gradbenih pogodb z upoštevanjem pravil FIDIC pri
javnem naročanju (Matjaž Kovač) – 30‑31/14‑16/č

gradnja
glej tudi stanovanjsko pravo
Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in zagotovljenih
sredstev (Matjaž Kovač) – 19/8‑10/č
(Ne)smiselnost obveznosti pridobivanja soglasij za opravljanje
mirne dejavnosti v stanovanju (Lidija Srebrnjak) – 47/21‑22/č

Kaznivo dejanje goljufije na škodo EU med evropskim in
nacionalnim pravom (Andrej Ferlinc) – 34/24/pril

gospodarska arbitraža
Willem C. Vis Moot – mednarodno tekmovanje v poznavanju
gospodarske arbitraže (Lena Šutanovac) – 19/31‑32/por

gospodarska rast
glej tudi bruto domači proizvod (BDP)
Priložnost pred vrati (Matej Tomažin) – 14/24/č
Gospodarska rast odmika potrebne reforme (Matej Tomažin) –
41‑42/31/č
Zdravo odpuščanje (Primož Cencelj) – 44/27/č

gospodarske javne službe
Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega
naročila in koncesijskih pogodb (Aleksij Mužina in Žiga Rejc) –
16‑17/17‑19/č

gospodarski kriminal
Pomanjkljivo strokovno znanje o finančni forenziki (Toni Tovornik) –
30‑31/42/por
Nujna pravna ureditev zaščite žvižgačev (Toni Tovornik) –
48/38/por

gospodarsko pravo
Spregled pravne osebnosti (Vida Mayr) – 6/16‑17/č
Sodna praksa glede dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave banke (Žiga Perović) – 7‑8/7‑ 8/č
Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila (Lea
Vatovec in Neža Grasselli) – 9/12‑15/č
Lastniško nagrajevanje v startup podjetjih (Nejc Setnikar) –
11/8‑9/č
Ali bi kazalo točkam VEM dati pooblastilo za vložitev določenih
vlog, ki merijo na izbris d. o. o. iz sodnega registra? (Jelka
Lugarič) – 12‑13/19‑20/č
Vpis prokurista v sodni register (pri zavodih) (Klemen Eržen) –
14/8‑9/č
Osebni podatki in objava podatkov in sporočil na spletni strani
AJPES za objave po ZGD‑1 (Jelka Lugarič) – 15/8‑9/č
Kaznovalna represija ni rešitev (Kaja Batagelj) – 16‑17/43/č
Porokova obveznost v luči lex Agrokor (Boštjan Rejc) – 23/6/č
25. posvet Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije
(Denis Baghrizabehi) – 24‑25/38‑39/por
Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD‑1J in uvodnimi
pojasnili (Klemen Drnovšek) – 32/32‑33/prik
Neodvisnost družb s kapitalsko naložbo države (Goran Kitić) –
38/9‑11/č

gospodarstvo
glej tudi ekonomija

H
Homo oeconomicus
Industrializacija (Primož Cencelj) – 1/24/č
Helikopterski denar in univerzalni temeljni dohodek (Jože
Mencinger) – 2/22/č
Zakaj nočemo uspešnih zgodb? (Matej Tomažin) – 3‑4/30/č
Med elitizmom in podaljšanim bivanjem (Sandi Kodrič) – 5/20/č
Francoska dilema (Primož Cencelj) – 6/22/č
Poslušnost, neznanje ali oboje (Jože Mencinger) – 7‑8/24/č
Delničarski aktivizem (Matej Tomažin) – 9/22/č
Obojestranska volja za odlog upokojitve (Sandi Kodrič) – 10/22/č
Sprememba (Primož Cencelj) – 11/22/č
Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci (Jože
Mencinger) – 12‑13/26/č
Priložnost pred vrati (Matej Tomažin) – 14/24/č
Več predpisov, več varuhov, manj razuma (Sandi Kodrič) – 15/24/č
Boj konceptov (Primož Cencelj) – 16‑17/28/č
Zakonitost, oholost in zdrava pamet (Jože Mencinger) – 18/22/č
Prodaja NLB in transparentnost (Matej Tomažin) – 19/22/č
Podjetnejši nebodijihtreba naj kar ostanejo v tujini (Sandi Kodrič) –
20‑21/28/č
Vroči krompir (Primož Cencelj) – 22/22/č
Enostavna ekonomika Magne (Jože Mencinger) – 23/24/č
Dividende in novi stroški (Matej Tomažin) – 24‑25/26/č
Ali je dentalni turizem šele začetek? (Sandi Kodrič) – 26/20/č
Lepljivo (Primož Cencelj) – 27/20/č
Poletno paberkovanje (Jože Mencinger) – 28‑29/29/č
Kriptovalute so nov investicijski razred (Matej Tomažin) – 30‑31/28/č
Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje (Sandi Kodrič) – 32/23/č
Zakrčenost (Primož Cencelj) – 33/22/č
Se slovensko gospodarstvo pregreva? Ne še! (Jože Mencinger) –
34/23/č
Paradoks transparentnosti in zaupanja pri projektih ICO (Matej
Tomažin) – 35/26/č
Pretiravanje s pravičnostjo (Sandi Kodrič) – 36‑37/32/č
Razvoj (Primož Cencelj) – 38/22/č
Zasilni izhod? (Jože Mencinger) – 39‑40/34/č
Gospodarska rast odmika potrebne reforme (Matej Tomažin) –
41‑42/31/č
Avtomobilsko razogljičenje ali sprenevedanje (Sandi Kodrič) –
43/29/č
Zdravo odpuščanje (Primož Cencelj) – 44/27/č
Pahor, fiskalna unija in federacija (Jože Mencinger) – 45‑46/28/č
Kaj nam bo prineslo 2018? (Matej Tomažin) – 47/24/č
Mislite ali veste? (Sandi Kodrič) – 48/28/č
.com in kripto žvenket (Primož Cencelj) – 49‑50/30/č
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Hrvaška
Arbitražna razsodba ni le mrtva črka na papirju (Dominika Švarc) –
26/3/uv
Slovenija in Hrvaška po arbitražni odločbi: bo jalovo sodelovanje
končno postalo evropsko – lojalno? (Erazem Bohinc) –
38/29‑30/por

I
In flagranti
Nazaj v boljše čase (Hinko Jenull) – 1/23/č
Postresničnostna resničnost (Hinko Jenull) – 7‑8/23/č
Moč pravnega izročila (Hinko Jenull) – 14/23/č
Besede (Hinko Jenull) – 20‑21/27/č
Na meji, pri šanku (Hinko Jenull) – 27/19/č
Videz nepristranskosti (Hinko Jenull) – 34/22/č
Kazenski postopek v duhu časa (Hinko Jenull) – 41‑42/30/č
V kolesju (Hinko Jenull) – 48/27/č

industrializacija
Industrializacija (Primož Cencelj) – 1/24/č

industrijska lastnina
Izčrpanje pravice iz znamke v primeru prodaje rabljenega blaga
(Ana Hederih) – 36‑37/33/č

informacije javnega značaja
Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča (Alenka
Dolinšek) – 12‑13/6/odm
Zloraba pravice do informacije javnega značaja (Matej Vošner) –
26/12‑14/mo
Razkritje kazenskih ovadb (Toni Tovornik) – 32/34/mo
Restriktiven pristop ESČP do pravice dostopa do javnih informacij
(Polona Merc) – 45‑46/35‑36/sp

informacijska storitev
glej tudi internet in informacijsko poslovanje
OPSI – odprti podatki Slovenije (Miha Jesenko) 6/38/prik
Parlameter – pomanjkljivosti in izboljšave (Patricij Maček) –
11/38/prik
Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in zagotovljenih
sredstev (Matjaž Kovač) – 19/8‑10/č
Javno naročanje informacijskih rešitev (Igor Perko in Andreja
Primec) – 20‑21/29/pril
eyeWitness (Patricij Maček) – 27/38/prik
Tvoja Evropa (Lora Briški) – 33/38/prik
Nadgradnja eUprave (Patricij Maček) – 45‑46/46/prik
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij – (Patricij
Maček) 47/38/prik
Lexcrunch (Patricij Maček) – 49‑50/50/prik

informacijska tehnologija
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Rule 41 (pravilo 41) (Primož Križnar) – 5/11‑12/č
Pavšalna obveznost hrambe podatkov o prometu in o lokaciji
je (še vedno) v nasprotju s pravom Unije (Zoran Skubic) –
5/28‑29/sp
Isti odgovor na deset vprašanj (Ciril Ribičič) – 6/21/č
Anonimnost uporabnikov predplačniških paketov (Primož
Križnar) – 6/23/pril
Robotske odvetnice: za begunce in brezdomce (Aleš Završnik) –
11/21/č
IP‑naslov za potrebe kazenskega postopka (Primož Križnar) –
14/16‑20/č
Reštartajte se! – ideologija velikega podatkovja (Aleš Završnik) –
18/21/č
Google koledar (Matej Vošner) – 18/24/mo
Pametne naprave naj upravljajo pametni ljudje (Asja Strgaršek) –
18/30‑31/por
Javno naročanje informacijskih rešitev (Igor Perko in Andreja
Primec) – 20‑21/29/pril
Ali sta blokiranje in preusmerjanje domen res primerna ukrepa za
preprečevanje dostopa do spletnih vsebin? (Maša Drofenik in
Barbara Povše Golob) – 22/18‑20/č

Odgovornost upravljavca bloga za anonimne komentarje (Lena
Šutanovac) – 23/29‑30/sp
LinkedIn za pravnike (Jure Planinšek) – 27/13‑16/č
Virtualne valute – virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni
izzivi (Peter Merc in Nina Kranjec) – 27/21/pril
Prepoznavanje obrazov, zasebnost in javni prostori (Aleš
Završnik) – 32/22/č
Iniciativa Blockchain Slovenija (Nejc Brezovar) – 34/3/uv
Digitalizacija prava: pametne pogodbe v verigi podatkovnih blokov
(Aljaž Jadek in Peter Merc) – 36‑37/6‑ 8/č
Ali je pravo pripravljeno na izzive umetne inteligence? (Jure
Jakšić) – 43/17‑19/č
Krasni novi svet tehnologije razpršenih evidenc, žetonov in
avtonomnih organizacij (Aleš Butala) – 43/30/pril
Dopustnost uporabe tehnologije Deep Packet Inspection (Matej
Vošner) – 44/30/mo
Internet teles (Aleš Završnik) – 45‑46/27/č
Razpihovanje pravne megle na področju ICO (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/29/pril
Internet je kot korenček (Petra Hren) – 48/34‑35/por
Prihodnost je zdaj! (Matija Žgur) – 49‑50/43‑ 44/por

Informacijski pooblaščenec
Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih (Toni
Tovornik) – 2/26/mo
Videonadzor v dvigalih (Toni Tovornik) – 3‑4/35/mo
Posredovanje podatkov o bralcu (Toni Tovornik) – 6/26/mo
Pridobitev TRR zapustnika (Toni Tovornik) – 7‑8/29/mo
Izkaz nege za dopust (Toni Tovornik) – 9/25/mo
Pridobivanje podatkov o osebnem dohodku pri drugem
delodajalcu (Toni Tovornik) – 10/25/mo
Dolžnost zavarovanja videonadzornega sistema (Toni Tovornik) –
11/25/mo
Vpogled v posnetke videonadzora (Toni Tovornik) – 12‑13/32/mo
Fotokopiranje osebne izkaznice ob spremembi številke TRR (Matej
Vošner) – 14/28/mo
Prstni odtis za vstop v zbornico (Matej Vošner) – 15/26/mo
Posredovanje osebnih podatkov invalidov (Matej Vošner) –
16‑17/31/mo
Google koledar (Matej Vošner) – 18/24/mo
Katere osebne podatke lahko pridobi sindikat (Matej Vošner) –
19/25/mo
Posredovanje osebnih podatkov etažnega lastnika tretjim osebam
(Matej Vošner) – 20‑21/32/mo
Fotografiranje in osebni podatki otrok (Matej Vošner) – 22/26/mo
Pošiljanje kopij osebnih dokumentov po navadni in e‑pošti (Matej
Vošner) – 23/27/mo
Posredovanje osebnih podatkov o subvenciji hrane (Matej
Vošner) – 24‑25/30/mo
Posredovanje osebnih podatkov odvetniku s strani šol (Matej
Vošner) – 26/23/mo
Napis »prvi opomin« na pisemski ovojnici nesorazmeren (Matej
Vošner) – 27/23/mo
Menjava gesla za dostop do predala e‑pošte (Matej Vošner) –
28‑29/34/mo
(Ne)veljavnost tihe privolitve (Matej Vošner) – 30‑31/31/mo
Posredovanje osebnih podatkov učiteljice očetu odvetniku (Matej
Vošner) – 32/28/mo
Objava imen in priimkov nadzorovanih oseb v poročilu nadzornega
odbora (Matej Vošner) – 33/25/mo
Objava imen in priimkov članov političnih strank (Matej Vošner) –
34/26/mo
Podatki o delavcih, ki koristijo fitnes (Matej Vošner) – 35/29/mo
Osebni podatki pokojnika in lokacija groba (Matej Vošner) –
36‑37/38/mo
Hramba arhiva elektronske pošte po odhodu zaposlenega (Matej
Vošner) – 38/25/mo
Podatek o višini plače zaposlenega (Matej Vošner) – 39‑40/37/mo
Objava licenčne številke veterinarja (Matej Vošner) – 41‑42/36/mo
Objava službene telefonske številke javnega uslužbenca (Matej
Vošner) – 43/32/mo
Dopustnost uporabe tehnologije Deep Packet Inspection (Matej
Vošner) – 44/30/mo
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pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Objava fotografij učencev na spletni strani šole in rezultatov krosa
na oglasni deski (Matej Vošner) – 45‑46/33/mo
Podatki o plači, s katerimi se lahko seznani vodja enote (Matej
Vošner) – 47/28/mo
Dostop do okoljskih podatkov v praksi Informacijskega
pooblaščenca (Kristina Kotnik Šumah) – 48/15‑16/č
Osebni podatki donatorjev (Matej Vošner) – 48/30/mo
Objava fotografij na spletni strani (Matej Vošner) – 49‑50/34/mo

infrastruktura
Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira
(Marko Pavliha) – 11/3/uv
Ceste in druga (lokalna) gospodarska javna infrastruktura v stečaju
(Darja Gabrijelčič) – 26/14‑16/č

insolvenčno pravo
glej tudi stečaj in prisilna poravnava
Predlog upnika za začetek stečajnega postopka kot dejanje,
ki povzroči pretrganje zastaranja terjatve (Matic Nedog) –
1/14‑16/č
Položaj izbrisane pravne osebe v kazenskem postopku (Ivan
Pridigar) – 1/20‑22/č
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – insolventnost –
1/27‑28/sp
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP‑G ter uvodnimi pojasnili dr. Nine
Plavšak (Matjaž Jan) – 2/31‑33/prik
Sestavina kot predmet stečajne mase (Slađana Vrenčur) – 6/6‑7/č
Odločbe mimo življenja, ki se dogaja v stečaju (Anita Lulić) –
7‑8/36‑37/por
Stroški najemnine v posebni stečajni masi in položaj ločitvenih
upnikov (Tone Jagodic) – 10/17‑19/č
Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP (Zoran
Skubic) – 10/26‑28/sp
Napačna uporaba določb ZFPPIPP privedla do kršitve ustavnih
pravic – 18/24‑25/sp
Pravnomočnost sodbe pomembnejša od vsebinske kakovosti
sodbe – 19/24/sp
INSOLV‑INFO (Patricij Maček) – 24‑25/46/prik
Ceste in druga (lokalna) gospodarska javna infrastruktura v stečaju
(Darja Gabrijelčič) – 26/14‑16/č
Fiduciarna razmerja (zavarovanja) v insolvenčnih postopkih
(Renato Vrenčur) – 26/21/pril
Nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev
v stečajnem postopku prerekane terjatve – pravica do izjave
v postopku – 27/25‑26/sp
Pasti upniške prisilne poravnave (Aleš Kaluža) – 35/12‑13/č
Preizkus predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne
poravnave – 36‑37/37‑39/sp
Finančno prestrukturiranje z izčlenitvijo – nedosledno izvajanje
zakonskih določb s strani organov oblasti (Luka Žnidarič) –
38/17‑18/č
Stečajni postopek nad pozneje najdenim premoženjem –
zadržanje zastaranja zaradi nepremagljivih ovir –
49‑50/35‑36/sp

inšpekcijski postopek
Pravni interes stranskega udeleženca za vložitev pritožbe zoper
sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka (Boris Vinski) –
7‑8/20‑21/č
Pravica do spoštovanja doma pri inšpekcijskih ukrepih –
48/30‑31/sp

intelektualna lastnina
glej tudi blagovna znamka in avtorske pravice
Tridimenzionalna znamka – oblika blaga kot znamka – razlikovalni
učinek – 7‑8/29‑30/sp
Teran – kdo ima prav? (Patricij Maček) – 12‑13/42‑ 43/por

internet
glej tudi elektronsko poslovanje, informacijska storitev in
informacijska tehnologija
Vem več – stvarna napaka (Gregor Zagozda) – 1/38/prik
TDCJ – varstvo osebnih podatkov po ameriško (Gregor Zagozda) –
2/38/prik

FBI (The Vault) – kaj imajo skupnega Al Capone, Hillary Clinton in
mali zeleni možje? (Gregor Zagozda) – 3‑4/50/prik
SoStat – sodna statistika (Gregor Zagozda) – 5/38/prik
OPSI – odprti podatki Slovenije (Miha Jesenko) – 6/38/prik
MojMaliPravnik.net – enostavno do pravnega nasveta (Patricij
Maček) – 7‑8/42/prik
Poslovanje sodstva – sodna statistika Vrhovnega sodišča RS
(Gregor Zagozda) – 9/38/prik
Hitreje do pravice (Patricij Maček) – 10/38/prik
Parlameter – pomanjkljivosti in izboljšave (Patricij Maček) –
11/38/prik
Listina EU (Lora Briški) – 12‑13/50/prik
Hal mBills pri e‑Upravi (Patricij Maček) – 14/38/prik
Spletni pravnik (Patricij Maček) – 15/38/prik
Za življenja gre (Patricij Maček) – 16‑17/50/prik
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (Patricij
Maček) – 18/38/prik
Pravice potnikov (Lora Briški) – 19/38/prik
UN Human Rights App (Lora Briški) – 20‑21/50/prik
Ali sta blokiranje in preusmerjanje domen res primerna ukrepa za
preprečevanje dostopa do spletnih vsebin? (Maša Drofenik in
Barbara Povše Golob) – 22/18‑20/č
Politix EU (Lora Briški) – 22/38/prik
Legal Dictionary – Law Definitions and Thesaurus (Lora Briški) –
23/42/prik
INSOLV‑INFO (Patricij Maček) – 24‑25/46/prik
Fundacija Parus (Patricij Maček) – 26/38/prik
eyeWitness (Patricij Maček) – 27/38/prik
Skozi igro do pravnega znanja (Patricij Maček) – 28‑29/50/prik
Zavod za brezplačno pravno pomoč (Patricij Maček) –
30‑31/46/prik
Glasovalni kalkulator (Patricij Maček) – 32/38/prik
Tvoja Evropa (Lora Briški) – 33/38/prik
Prijava nasilja v družini (Patricij Maček) – 34/38/prik
Varuh športnikovih pravic (Patricij Maček) – 35/38/prik
PravniNasvet.com (Patricij Maček) – 36‑37/50/prik
Pravna fakulteta (Patricij Maček) – 38/38/prik
Audibook (Patricij Maček) – 39‑40/50/prik
Zakonodajni vozni red EU (Patricij Maček) – 41‑42/50/prik
Izvrševanje sodb ESČP (Patricij Maček) – 43/42/prik
Uresničevanje priporočil Varuha človekovih pravic (Patricij
Maček) – 44/42/prik
Nadgradnja eUprave (Patricij Maček) – 45‑46/46/prik
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Patricij
Maček) – 47/38/prik
Internet je kot korenček (Petra Hren) – 48/34‑35/por
Proti sivi ekonomiji (Patricij Maček) – 48/42/prik
Lexcrunch (Patricij Maček) – 49‑50/50/prik

intervju
Odgovornost nosijo tudi tisti, ki so tiho (Judita Trajber) –
3‑4/41‑ 45/int
EU: Z majhnimi koraki v diktaturo (Blaž Mrva in Miha Jesenko) –
14/31‑33/int
O Ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih (Boris Mitar) –
15/31‑33/int

invalidi
Teža mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved
pogodbe o zaposlitvi invalidu (Nina Scortegagna Kavčnik) –
3‑4/23‑25/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki (Nataša Belopavlovič) –
22/23‑24/vo
Invalid in popoldanski s. p. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
32/26/vo
Invalidsko podjetje (Nina Scartegagna‑Kavčnik) – 43/30/vo

investicije
glej tudi vrednostni papirji
Olajšava za investiranje – 3‑4/31/erar
Sprememba (Primož Cencelj) – 11/22/č
Enostavna ekonomika Magne (Jože Mencinger) – 23/24/č
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Kriptovalute so nov investicijski razred (Matej Tomažin) –
30‑31/28/č
.com in kripto žvenket (Primož Cencelj) – 49‑50/30/č

investicijski skladi
glej tudi vrednostni papirji
Vroči krompir (Primož Cencelj) – 22/22/č

Irak
Trnuljčica mednarodnih kaznivih dejanj se počasi prebuja (Mohor
Fajdiga) – 33/23/pril

izjava
KPK vas vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju (Andraž
Teršek) – 39‑40/16/zap
Dvojna zloraba prava (Matej Avbelj, Jurij Toplak in Andraž
Teršek) – 47/25/por
(Nujna) podpora ohranitvi in razvoju Celice (Andraž Teršek) –
48/8/por
Javna obsodba – fizičnega – nasilja nad sodnikom VS (Andraž
Teršek, Jernej Letnar Černič in Matej Avbelj) – 49‑50/28/por

izključitev ponudnika
glej tudi javna naročila
Poziv za predložitev dokazil samo najugodnejšemu ponudniku? Ne
vedno! (Milena Basta Trtnik) – 24‑25/8‑10/č
Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN‑3? (Maja Prebil) – 27/8‑10/č

izobraževanje
glej tudi šolstvo
Razmišljanje o pomenu metodologije pri pravnem raziskovanju in
izobraževanju (Tilen Štajnpihler Božič) – 12‑13/11‑12/č
Pravniški državni izpit – ali je trenutni sistem res učinkovit in
pravičen? (Ana Hederih) – 20‑21/29‑30/č
Šolstvo in izobraževanje brez ljubezni in srčnosti pomenita temo in
hlad (Andraž Teršek) – 23/34‑35/č
Stažiranje v evropskem parlamentu (Andreja Friškovec) –
24‑25/39/č

izobraževanje pravnikov
glej tudi fakulteta
Študijska ekskurzija študentov ljubljanske Pravne fakultete v ZDA
2017 (Branislava Sara Mitrović) – 19/32‑33/por
Pravniški državni izpit – ali je trenutni sistem res učinkovit in
pravičen? (Ana Hederih) – 20‑21/29‑30/č
Legal Dictionary – Law Definitions and Thesaurus (Lora Briški) –
23/42/prik
Fundacija Parus (Patricij Maček) – 26/38/prik
Skozi igro do pravnega znanja (Patricij Maček) – 28‑29/50/prik
Ali univerzalna strokovna razprava o teh sedmih vprašanjih pravne
države res ni potrebna? (Andraž Teršek) – 34/18‑20/č
Audibook (Patricij Maček) – 39‑40/50/prik

izvršba
Neustavnost (dela) ureditve izvršbe na podlagi verodostojne listine
(Kristijan Anton Kontarščak) – 28‑29/30/pril
Ali je notarski zapis izvršilni naslov za procesne obresti? (Gregor
Verbajs) – 34/11‑13/č
Izvršba na nepremičnino: je pravica upnika nad pravico dolžnika?
(Sanela Štadler) – 38/19‑20/č
Kako doseči izvršbo na izvršbo? (Nana Weber) – 38/23/vo

izvršilno pravo
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Čezmejni primer pri Uredbi o evropskem nalogu za zamrznitev
bančnih računov (Gregor Kovačič) – 11/10‑13/č
Neustavnost (dela) ureditve izvršbe na podlagi verodostojne listine
(Kristijan Anton Kontarščak) – 28‑29/30/pril
Načelo formalne legalitete v izvršilnem postopku – ugovor
izpolnitve obveznosti – plačilo davčnega odtegljaja za upnika s
strani dolžnika – 33/24‑26/sp
Ali je notarski zapis izvršilni naslov za procesne obresti? (Gregor
Verbajs) – 34/11‑13/č
Izvršba na nepremičnino: je pravica upnika nad pravico dolžnika?
(Sanela Štadler) – 38/19‑20/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Kako doseči izvršbo na izvršbo? (Nana Weber) – 38/23/vo
Pravilo ne ultra alterum tantum – vrnitev plačanega v izvršbi –
45‑46/32‑34/sp
Imuniteta tujih držav, mednarodnih organizacij ter začasne in
predhodne odredbe (Jorg Sladič) – 47/17‑18/č

J
javna agencija
Del plače za poslovno uspešnost v zaposlitvenih agencijah –
11/23/erar

javna naročila
Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega
subjekta v postopku javnega naročanja (Klemen Pohar) –
5/29‑30/sp
Vezanost javnega naročnika na določila lastne razpisne
dokumentacije (Klemen Pohar) – 6/29/sp
Javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
vrednosti za uporabo ZJN‑3 – t. i. evidenčna naročila (Blažka
Vrsajković) – 7‑8/12‑13/č
Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih
javnega naročanja (Klemen Pohar) – 12‑13/38‑39/sp
Pogoj gospodarske odvisnosti pri in‑house oddaji javnih naročil
(Klemen Pohar) – 14/29/sp
Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega
naročila in koncesijskih pogodb (Aleksij Mužina in Žiga Rejc) –
16‑17/17‑19/č
Pasti ekonomsko najugodnejše ponudbe kot merila za izbor
ponudnika po ZJN‑3 (Matjaž Kovač) – 16‑17/25‑26/č
Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in zagotovljenih
sredstev (Matjaž Kovač) – 19/8‑10/č
Javno naročanje informacijskih rešitev (Igor Perko in Andreja
Primec) – 20‑21/29/pril
Omejitev možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti
v postopku javnega naročanja (Klemen Pohar) – 20‑21/35/sp
Oblastna ravnanja in javna naročila (Aleksij Mužina) –
22/30‑31/sp
Poziv za predložitev dokazil samo najugodnejšemu ponudniku? Ne
vedno! (Milena Basta Trtnik) – 24‑25/8‑10/č
Neposredna plačila podizvajalcem po ZJN‑3 in OZ s poudarkom
na pripoznavi terjatve (Klemen Valter) – 24‑25/12‑14/č
Varovanje zaupnosti podatkov v postopkih javnega naročanja
(Matjaž Kovač) – 26/6‑ 8/č
Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN‑3? (Maja Prebil) – 27/8‑10/č
Upravljanje pogodb pri javnem naročanju (Matjaž Kovač) –
28‑29/16‑18/č
Dinamični nabavni sistem po ZJN‑3 (Dejan Kramar) –
28‑29/30‑32/č
Sklepanje gradbenih pogodb z upoštevanjem pravil FIDIC pri
javnem naročanju (Matjaž Kovač) – 30‑31/14‑16/č
Državna revizijska komisija je sodišče v smislu člena 267 Pogodbe
o delovanju EU (Jorg Sladič) – 33/6‑ 8/č
Veliki kongres javnega naročanja – jesen 2017 (Klemen
Drnovšek) – 41‑42/42‑ 43/por
Novosti pravnega varstva v postopkih javnega naročanja (Nejc
Brezovar) – 44/3/uv
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja, ki ga uveljavlja
zagovornik javnega interesa (Maja Prebil) – 44/13‑15/č
Pravno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 45‑46/19‑21/č
Pravna narava javno‑zasebnega partnerstva – prednost javnega in
koristi zasebnega (Matjaž Kovač) – 45‑46/29/pril
In‑house javno naročanje (Branka Neffat) – 45‑46/40‑ 41/prik
Sprememba pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
(Maja Prebil) – 47/19‑20/č
Ustavnopravna ocena možnih – ali verjetnih – pogojev v javnih
razpisih (Andraž Teršek) – 47/26/pril
Ali lahko fizična oseba v postopkih javnega naročanja nastopa kot
ponudnik – stališče Državne revizijske komisije (Njives Prelog
Neffat) – 48/23‑26/č
Pravno varstvo neizbranega ponudnika po 26. novembru 2017
(Matjaž Kovač) – 49‑50/21‑23/č
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javna objava
Objava licenčne številke veterinarja (Matej Vošner) – 41‑42/36/mo
Objava službene telefonske številke javnega uslužbenca (Matej
Vošner) – 43/32/mo

javna uprava
glej tudi javni sektor, država in lokalna samouprava
OPSI – odprti podatki Slovenije (Miha Jesenko) – 6/38/prik
Hal mBills pri e‑Upravi (Patricij Maček) – 14/38/prik
Nadgradnja eUprave (Patricij Maček) – 45‑46/46/prik
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Patricij
Maček) – 47/38/prik

javne finance
Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega tira
(Marko Pavliha) – 11/3/uv

javni interes
Tehtanje med javnim interesom in varstvom posameznikovih pravic
(Patricij Maček) – 2/25‑26/sp
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja, ki ga uveljavlja
zagovornik javnega interesa (Maja Prebil) – 44/13‑15/č

javni register
glej tudi sodni register in poslovni register
Vpis prokurista v sodni register (pri zavodih) (Klemen Eržen) –
14/8‑9/č
Z mednarodno povezljivostjo do večje pravne varnosti (Mojca
Kunšek) – 28‑29/6‑7/č

javni sektor
Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela
v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 2/17‑19/č
Pravo javnega sektorja (Albin Igličar) – 33/32‑33/prik
Pravica do jubilejne nagrade javnega uslužbenca, ki dela krajši
delovni čas (Nataša Belopavlovič) – 45‑46/30/vo

javno‑zasebno partnerstvo
Pravna narava javno‑zasebnega partnerstva – prednost javnega in
koristi zasebnega (Matjaž Kovač) – 45‑46/29/pril

jezik
Se piše skupaj ali narazen? (Nataša Hribar) – 1/34/č
Predlogi in njihove glasovne različice (Nataša Hribar) – 2/33/č
Aequo animo audienda sunt inperitorum convicia (Janez Kranjc) –
2/34/č
Členki ter njihova vloga v povedi in besedilu (Nataša Hribar) –
3‑4/46/č
Oglasi in jedilniki v tujem jeziku in javna raba slovenščine (Branka
Knafelc) – 5/21‑22/vo
Sklanjanje moških imen in priimkov z (ne)obstojnim polglasnikom
(Nataša Hribar) – 5/33/č
Fortuna fortes metuit, ignauos premit (Janez Kranjc) – 5/34/č
Priimki ob ženskih osebnih imenih (Nataša Hribar) – 6/34/č
Še nekaj posebnosti sklanjanja priimkov (Nataša Hribar) –
7‑8/37/č
Ardua res est regi simul carum esse et gregi (Janez Kranjc) –
7‑8/38/č
Nove tehnologije ter velika in mala začetnica (Nataša Hribar) –
9/34/č
Velika in mala začetnica pri imenih blagovnih znamk (Nataša
Hribar) – 10/33/č
Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest (Janez
Kranjc) – 10/34/č
Imena bitij in velika začetnica (Nataša Hribar) – 11/34/č
Kako pišemo imena prebivalcev (Nataša Hribar) – 12‑13/45/č
Homo doctus in se semper diuitias habet (Janez Kranjc) –
12‑13/46/č
Severni Evropejec ali Severnoevropejec? (Nataša Hribar) –
14/34/č
Variantnost glagolskih oblik (Nataša Hribar) – 15/33/č
Non intellegunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia
(Janez Kranjc) – 15/34/č
Okviri in okvirji (Nataša Hribar) – 16‑17/46/č

Ločila v naslovih (Nataša Hribar) – 18/33/č
Otium sine litteris mors est, et hominis vivi sepultura (Janez
Kranjc) – 18/34/č
Od kod ali od kje? (Nataša Hribar) – 19/34/č
Kako pišemo in izgovarjamo prevzeta lastna imena (Nataša
Hribar) – 20‑21/45/č
Omnia prius experiri quam armis sapientem decet (Janez Kranjc) –
20‑21/46/č
Prevzemanje besed iz nelatiničnih pisav (Nataša Hribar) – 22/34/č
Kategorija živosti v slovenskem jeziku (Nataša Hribar) – 23/37/č
Sero sapiunt (Janez Kranjc) – 23/38/č
Navezovalni tožilnik (Nataša Hribar) – 24‑25/42/č
O glagolskem vidu (Nataša Hribar) – 26/33/č
Mala gallina, quae vicinis ova parit (Janez Kranjc) – 26/34/č
Spet o tujih imenih (Nataša Hribar) – 27/34/č
Prevzeta imena in iz njih tvorjeni pridevniki (Nataša Hribar) –
28‑29/45/č
Amicis vitia si feras, facias tua (Janez Kranjc) – 28‑29/46/č
O količinskih izrazih (Nataša Hribar) – 30‑31/42/č
Vejica in razen (Nataša Hribar) – 32/33/č
Disce, sed a doctis (Janez Kranjc) – 32/34/č
Zloženke ali besedne zveze? – 1. del (Nataša Hribar) – 33/34/č
Zloženke ali besedne zveze? – 2. del (Nataša Hribar) – 34/33/č
Saepe prava magis, quam bona consilia prospere eveniunt (Janez
Kranjc) – 34/34/č
Istanbul, košarka in še kaj (Nataša Hribar) – 35/34/č
Mednarodna in slovenska poimenovanja (Nataša Hribar) –
36‑37/45/č
Stultum est vicinum velle ulcisci incendio (Janez Kranjc) –
36‑37/46/č
Domišljijska imena (Nataša Hribar) – 38/34/č
O količinskih izrazih, ki jih morda lahko sklanjamo (Nataša
Hribar) – 39‑40/45/č
Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet (Janez
Kranjc) – 39‑40/46/č
Še nekaj besed o količinskih izrazih (Nataša Hribar) – 41‑42/46/č
Odločevalna vprašanja v slovenščini (Nataša Hribar) – 43/37/č
Misericors civis patriae est consolatio (Janez Kranjc) – 43/38/č
Ločila pri citiranju povedi (Nataša Hribar) – 44/38/č
Kopičenje predlogov in veznikov (Nataša Hribar) – 45‑46/41/č
Fiat iustitia et pereat mundus (Janez Kranjc) – 45‑46/42/č
Nazivi, izrazi spoštovanja in še kaj (Nataša Hribar) – 47/34/č
Pravo in jezik (Patricij Maček) – 48/33‑34/por
Dobrodošli (Nataša Hribar) – 48/37/č
Ignem ne gladio fodito (Janez Kranjc) – 48/38/č
Predlogi (Nataša Hribar) – 49‑50/46/č

jubilejna nagrada
Pravica do jubilejne nagrade javnega uslužbenca, ki dela krajši
delovni čas (Nataša Belopavlovič) – 45‑46/30/vo

K
kanonsko pravo
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (1. del) (Sebastijan
Valentan) – 45‑46/7‑ 8/č
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (2. del) (Sebastijan
Valentan) – 48/9‑10/č

Katalonija
Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem (Matej Avbelj) – 35/3/uv
Zasilni izhod? (Jože Mencinger) – 39‑40/34/č

kazenski postopek
glej tudi kazensko procesno pravo
Položaj izbrisane pravne osebe v kazenskem postopku (Ivan
Pridigar) – 1/20‑22/č
Okrogli trikotnik kazenskega procesa (Milan Vajda) – 10/13‑14/č
Novi standardi sodniške nepristranskosti v kazenskem postopku
(Boštjan Polegek) – 11/16‑18/č
IP‑naslov za potrebe kazenskega postopka (Primož Križnar) –
14/16‑20/č

13

K
Listine in korespondenca EU v nacionalnih kazenskih postopkih
(Jorg Sladič) – 15/10‑13/č
Obseg odločanja o dovoljenosti dokazov na predobravnavnem
naroku (Aleksander Karakaš) – 16‑17/29/pril
Prezrtje oškodovanke v kazenskem postopku – 23/28/mo
Novela ZKP‑N še ni pod streho (Toni Tovornik) – 38/34/por
Novela ZKP‑N in temeljni postulati kazenskega procesnega prava
(Zlatko Dežman) – 39‑40/28‑32/č
Kazenski postopek v duhu časa (Hinko Jenull) – 41‑42/30/č
Ovadba in kazenski postopek (Patricij Maček) – 49‑50/41‑ 42/por

kazensko materialno pravo
Načelo ne bis in idem pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega
dejanja (Andreja Sedej Grčar) – 1/10‑13/č
Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (Matjaž Ambrož) –
2/6‑ 8/č
Kaznivo dejanje po 240. členu KZ‑1 v luči predvidene novele E
(Mojca Turinek) – 3‑4/10‑12/č
Preprečitev ali oviranje ustanavljanja političnih strank – praznina
v Kazenskem zakoniku (Miha Šepec) – 3‑4/26‑27/č
Deset razlogov za podporo spremembi 240. člena KZ‑1 (kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti) (Niko Pušnik) – 5/8‑9/č
Protipravno omejevanje konkurence kot kaznivo dejanje (Andrej
Ferlinc) – 6/10‑13/č
Zakonodajni odzivi na pojav novih psihoaktivnih snovi v EU (Tanja
Frank Eler) – 7‑8/18‑20/č
Pomen izraza »delavec« v 22. poglavju KZ‑1 (Boštjan Polegek) –
9/19‑20/č
Kolektivno kaznivo dejanje – teoretična dilema v slovenski
kazenski teoriji in praksi (Miha Šepec) – 30‑31/6‑ 8/č
Problematika kaznivosti lastnega pranja denarja (Anže Molan) –
32/7‑9/č
Olajševalne in obteževalne okoliščine (Ana Babnik, Jan
Čejvanovič) – 36‑37/23‑25/č
Množinski zakonski znaki v inkriminacijah kaznivih dejanj in
pravljična metoda argumentacije (Miha Šepec) – 43/10‑13/č

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo in kazensko procesno pravo
Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite davčne
evazije in davčnih prekrškov (Primož Baucon) – 10/23/pril
Problematika zastaranja (izvršitve) odvzema premoženjske koristi
(Marko Štante) – 12‑13/28‑29/č
Premoženje nezakonitega in zakonitega izvora – odvzem
celotnega pomešanega premoženja neustaven – 16‑17/32/sp
Opis subjektivnih znakov kaznivega dejanja v izreku sodbe
(Andreja Sedej Grčar) – 26/8‑9/č
Maroški mladoletnici sta se izognili obsodbi zaradi istospolnosti
(Lena Šutanovac) – 30‑31/33‑34/sp
Predhodne sestavine med zakonitim in prepovedanim (Tanja Frank
Eler) – 41‑42/8‑10/č
Pravni interes oškodovanca v kazenskem postopku – 41‑42/35/sp
Kazenski zakonik (KZ‑1) z uvodnimi pojasnili k noveli KZ‑1E (Miha
Šepec) – 48/36‑37/prik

kazensko procesno pravo
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Kar na poligraf z »zlikovci«?! (Andraž Teršek) – 2/3/uv
Rule 41 (pravilo 41) (Primož Križnar) – 5/11‑12/č
Okrogli trikotnik kazenskega procesa (Milan Vajda) – 10/13‑14/č
Sprememba stališča ustavnega sodišča kot razlog za
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (Alenka Razpet) –
12‑13/16‑18/č
Še vedno o uradu evropskega javnega tožilca (Primož Gorkič) –
16‑17/14‑15/č
Dokazi, pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, se hranijo,
dokler se hrani kazenski spis – 16‑17/30‑32/sp
Odločanje o ustavni pritožbi – zastaranje enkrat tako, drugič
drugače (Andrej Ferlinc) – 19/17‑20/odm
Ekstradicijski pripor – utemeljen sum – razumljivost prevoda tuje
listine – 19/24‑26/sp
Le slepa pega – ali kaj hujšega? (Matevž Krivic) –
20‑21/17‑19/odm

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Kako preprečiti bralne vaje? (Janko Marinko) – 26/17‑18/č
Osredotočenost suma pri kaznivem dejanju povzročitve prometne
nesreče iz malomarnosti (Luka Vavken) – 28‑29/25‑27/č
Novela ZKP‑N še ni pod streho (Toni Tovornik) – 38/34/por
Novela ZKP‑N in temeljni postulati kazenskega procesnega prava
(Zlatko Dežman) – 39‑40/28‑32/č
Kazenski postopek v duhu časa (Hinko Jenull) – 41‑42/30/č
Med uničenimi in neveljavnimi dokazi zaradi pretečenega roka
(Andrej Ferlinc) – 43/19‑22/č
Prima facie presoja verodostojnosti dokazov, dokazna ocena
ter upoštevanje navedb in dokazov obrambe v izročitvenem
postopku (Matija Urankar) – 44/6‑ 8/č
Zborno kazensko sojenje – anahronizem ali progres? (Boštjan
Polegek) – 44/19‑22/odm
Neučinkovitost slovenskega kazenskega pravosodja – resničnost
ali mit? (Boštjan Zrnec Orlič) – 45‑46/22‑25/č
Elektronski kazenski vpisniki določajo izrek sodbe? (Zdenka
Pavlovič) – 47/15/č
Avtentična razlaga ZKP (Toni Tovornik) – 47/34/por
V kolesju (Hinko Jenull) – 48/27/č
Ovadba in kazenski postopek (Patricij Maček) – 49‑50/41‑ 42/por

kaznovalno pravo
Predlog Zakona o probaciji (Jasmina A. Tabaković) –
16‑17/23‑24/č
Kaznovalna represija ni rešitev (Kaja Batagelj) – 16‑17/43/č
Za učinkovito in prodorno kaznovalno politiko (Drago Šketa) –
19/3/uv
Sivo polje kaznovanja – pravičnost kaznovalnih odškodnin (Katja
Piršič) – 22/23/pril
Somrak kaznovalne odgovornosti (Zvonko Fišer) – 26/10‑11/č
Nova pravna podlaga Europola kot pomemben element pri
vzpostavljanju skupnega preiskovalnega prostora v EU
(Damjan Potparič) – 36‑37/17‑18/č
Nemški boj zoper sovražni govor in lažne novice na socialnih
omrežjih (Grega Oprčkal) – 44/16‑18/č
Pragmatična sankcija (Urška Klakočar‑Zupančič) – 49‑50/12‑13/č

kmet
Delo kmetov po upokojitvi (Urška Ahlin Ganziti) – 5/22‑23/vo
Registracija, zavarovanje in tehnični pregled traktorja (Miha
Jesenko) – 7‑8/26‑27/vo

kmetijsko pravo
Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči (Miha Juhart) –
10/3/uv
Skladnost (nacionalne) ureditve prometa s kmetijskimi zemljišči s
pravom EU (Andrej Hafner) – 24‑25/21‑23/č

kohezija
Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev (Klemen
Pohar, Žiga Rejc in Aleksij Mužina) – 2/14‑16/č

kolektivne organizacije
Absurdenija – pravna dežela neizvršljivo‑izvršljivih upravnih odločb
(Almin Gorinjac) – 24‑25/27/pril

kolektivne pogodbe
Presoja ustavnosti kolektivne pogodbe – solidarnostni prispevki –
3‑4/34‑36/sp
Veljavnost kolektivne pogodbe (Miha Šercer) – 5/21/vo
Kolektivna pogodba za policiste – plačilo nadur in prenos viškov
oziroma mankov ur – 24‑25/31‑32/sp
Potni nalog in terenski dodatek – II (Nana Weber) – 35/27‑28/vo

Komisija za preprečevanje korupcije
glej tudi korupcija
Komisija za preprečevanje korupcije – danes (Boris Štefanec) –
23/3/uv
KPK vas vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju (Andraž
Teršek) – 39‑40/16/zap

koncesije
Koncesijska razmerja v lekarniški dejavnosti po ZLD‑1 (Iztok
Starc) – 10/7‑10/č

K–L
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Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega
naročila in koncesijskih pogodb (Aleksij Mužina in Žiga Rejc) –
16‑17/17‑19/č
Pravna narava javno‑zasebnega partnerstva – prednost javnega in
koristi zasebnega (Matjaž Kovač) – 45‑46/29/pril
Sistematična, primerjalna in zgodovinska analiza koncesij
v slovenskem zdravstvu (Katja Triller Vrtovec) – 48/17‑20/č

konkurenca
Zakaj nočemo uspešnih zgodb? (Matej Tomažin) – 3‑4/30/č
Protipravno omejevanje konkurence kot kaznivo dejanje (Andrej
Ferlinc) – 6/10‑13/č
Kršitev po cilju ali po učinku – učinek sodbe v zadevi Groupement
des cartes bancaires (Živa Južnič) – 30‑31/29/pril
Gospodarska rast odmika potrebne reforme (Matej Tomažin) –
41‑42/31/č
Zdravo odpuščanje (Primož Cencelj) – 44/27/č

korupcija
Okrepljeno obvladovanje korupcijskih tveganj (Toni Tovornik) –
6/34/por
Ničelna toleranca do korupcije (Toni Tovornik) – 9/34/por
Težavno vzpostavljanje novega organa (Toni Tovornik) –
22/34/por
Komisija za preprečevanje korupcije – danes (Boris Štefanec) –
23/3/uv
KPK vas vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju (Andraž
Teršek) – 39‑40/16/zap

kredit
Sončne elektrarne – zanimivejša pravna vprašanja (Nina Planinšek
in Jure Planinšek) – 2/23/pril
Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK‑2) (Branka Sedmak) –
5/6‑ 8/č
Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila (Lea
Vatovec in Neža Grasselli) – 9/12‑15/č
Lestvica Doing Business Svetovne banke – kako izboljšati
slovensko uvrstitev (Andrej Ekart) – 11/23/pril
Komentar sodne odločbe o švicarskih frankih: nekaj pomislekov
in dilem – poskus reševanja problema (Luigi Varanelli) –
32/14‑16/č
Odgovor na komentar sodne odločbe na temo kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Robert Preininger) –
33/9‑10/č
Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Jorg Sladič) – 34/6‑9/č
Še na temo potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 35/14‑17/č
Sodišče EU dokončno na široko odprlo vrata ničnosti potrošnikih
kreditnih pogodb (Robert Preininger) – 41‑42/13‑16/č
O švicarskih frankih, kreditih, interventnem zakonu in pravnem
mnenju dr. B. M. Zupančiča in dr. C. Ribičiča (Jože Kristan) –
41‑42/32/pril
Ali pravo EU res zahteva ničnost posojilnih pogodb s potrošniki
glede posojil v CHF? (Jorg Sladič) – 43/15‑16/č

kriptovalute
glej tudi investicije
Virtualne valute – virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni
izzivi (Peter Merc in Nina Kranjec) – 27/21/pril
Kriptovalute so nov investicijski razred (Matej Tomažin) –
30‑31/28/č
Iniciativa Blockchain Slovenija (Nejc Brezovar) – 34/3/uv
Paradoks transparentnosti in zaupanja pri projektih ICO (Matej
Tomažin) – 35/26/č
Krasni novi svet tehnologije razpršenih evidenc, žetonov in
avtonomnih organizacij (Aleš Butala) – 43/30/pril
Razpihovanje pravne megle na področju ICO (Nejc Setnikar in
Lena Šutanovac) – 48/29/pril
.com in kripto žvenket (Primož Cencelj) – 49‑50/30/č

kultura
Dan kulture in kulturnost dneva (Janez Kranjc) – 6/3/uv

kulturna dediščina
Mednarodnopravne zahteve za vpis svetovne kulturne in naravne
dediščine na Unescov seznam (Vasilka Sancin in Domen
Turšič) – 48/6‑ 8/č

L
lastninska pravica
glej tudi gospodarsko pravo, stvarno pravo in stanovanjsko pravo
Prenos podjetja na drugo fizično osebo (Carmen Dobnik) –
6/24‑25/vo
Ob drugem prenosu preživi le vsako sedmo družinsko podjetje
(Kaja Batagelj) – 10/30‑31/por
Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot
izločitvena pravica v stečaju (Slađana Vrenčur) – 18/9‑11/č
Varstvo nevpisanih lastninskih položajev (Matjaž Tratnik) –
28‑29/19‑22/č
Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu –
45‑46/29/erar
Pravice najemnika v primeru prenosa lastninske pravice (Slađana
Vrenčur) – 48/11‑12/č

latinščina
glej jezik

lažne informacije
Objavljanje neresničnih popravkov (Toni Tovornik) – 11/34/por

lažne novice
Nemški boj zoper sovražni govor in lažne novice na socialnih
omrežjih (Grega Oprčkal) – 44/16‑18/č

lekarništvo
glej tudi farmacija
Bodo čez desetletje in pol še obstajale zasebne lekarne? (Iztok
Starc) – 7‑8/3/uv
Koncesijska razmerja v lekarniški dejavnosti po ZLD‑1 (Iztok
Starc) – 10/7‑10/č

leposlovje
Poanta (Ciril Ribičič) – 12‑13/25/č
Besede (Hinko Jenull) – 20‑21/27/č

letalski promet
Pravice potnikov (Lora Briški) – 19/38/prik
Trk letala s ptico (Neža Kompare) – 26/27‑28/sp
Spet o odškodnini za zamujene ali odpovedane lete po pravu
Unije: višina odškodnine je neodvisna od števila vmesnih
prestopov (Zoran Skubic) – 35/31‑32/sp

letni dopust
glej tudi plače, delovna razmerja in delovno pravo
Letni dopust (Suzana Pisnik) – 3‑4/14/č
Izkaz nege za dopust (Toni Tovornik) – 9/25/mo
Najmanjša enota in najkrajše referenčno obdobje pri sorazmerni
odmeri dopusta – 7‑8/25/č Nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 15/25/vo
Izraba letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
16‑17/29‑30/vo
Rok za izplačilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 18/23/vo
Minimalno trajanje letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
19/23/vo
Določila o pravici do letnega dopusta v kolektivnih pogodbah
veljajo kljub novim pravilom v ZDR‑1 (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 22/8‑11/č
Določitev trajanja pogodbe o zaposlitvi pri nadomeščanju začasno
odsotnega delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) – 23/25/vo
Dopust javnega uslužbenca v javnem zavodu (Nana Weber) –
23/25‑26/vo
Odmera sorazmernega dela letnega dopusta (Maša Mihelj) –
23/26/vo
Preveč izrabljen letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) –
30‑31/29/vo
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Sorazmerni del letnega dopusta (Nina Scortegagna Kavčnik) –
39‑40/35/vo

likvidacija
glej tudi stečaj in insolvenčno pravo
Prenos statutarnega sedeža gospodarske družbe v drugo državo
članico ne sme biti pogojen s predhodno likvidacijo te družbe
(Zoran Skubic) – 45‑46/37‑38/sp

literatura
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Ustavni položaj predsednika republike (Bruna Žuber) – 1/33/prik
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-G ter uvodnimi pojasnili dr. Nine
Plavšak (Matjaž Jan) – 2/31–33/prik
Ethical Judgments: Re-Writing Medical Law (Lora Briški) –
3-4/44/prik
Fatal Fictions: Crime and Investigation in Law and Literature
(Lora Briški) – 6/32/prik
European Union Law of State Aid (Lora Briški) – 6/32/prik
Nova izdaja Obligacijskega zakonika z uvodnimi pojasnili
dr. Damjana Možine (Barbara Novak) – 9/32–33/prik
Ko ljudje potujejo, ko se stvari prevažajo ... tudi ne gre brez prava
(Marko Ilešič) – 11/32–33/prik
The Governance of EU Fundamental Rights (Lora Briški) –
11/33/prik
European Penology? (Lora Briški) – 11/33/prik
International Criminal Tribunals: A Normative Defense (Lora
Briški) – 11/33/prik
Das familienrechtliche Mandat – Eheverträge und
Scheidungsfolgenvereinbarungen (Lora Briški) – 14/32/prik
The European Union in International Climate Change Negotiations
(Lora Briški) – 14/32/prik
The Council of Europe: Its Laws and Policies (Lora Briški) –
14/32/prik
When Police Kill (Lora Briški) – 16-17/45/prik
Pravična obdavčitev e-knjig po pravu EU? (Zoran Skubic) –
19/28–29/sp
The International Legal Protection of Persons in Humanitarian
Crises – Exploring the Acquis Humanitaire (Lora Briški) –
19/33/prik
The Legitimacy of Family Rights in Strasbourg Case Law: 'Living
Instrument' or Extinguished Sovereignty? (Lora Briški) –
19/33/prik
Prepoved diskriminacije glede na starost (Luka Mišič) –
20-21/44–45/prik
The United Nations Convention on the Law of the Sea –
A Commentary (Lora Briški) – 20-21/44/prik
Taking a Case to the European Court of Human Rights – Fourth
Edition; Student Version (Lora Briški) – 20-21/44/prik
Odpoved pogodbe o zaposlitvi (Primož Rataj) – 23/36–37/prik
Legal Dictionary – Law Definitions and Thesaurus (Lora Briški)
23/42/prik
Iskanje opornih mest (Albin Igličar) – 24-25/40–41/prik
New Labour Laws in Old Member States – Trade Union Responses
to European Enlargement (Lora Briški) – 24-25/41/prik
Wrongful Convictions and the DNA Revolution – Twenty-Five Years
of Freeing the Innocent (Lora Briški) – 24-25/41/prik
Cases, Materials and Text on European Law and Private Law (Lora
Briški) – 24-25/41/prik
Patologija pogodbe (Jaka Cepec) – 26/32–33/prik
One Another’s Equals – The Basis of Human Equality (Lora
Briški) – 26/32/prik
The Expressive Powers of Law – Theories and Limits (Lora
Briški) – 26/32/prik
Monografija Družbena odgovornost (Borut Bratina) –
27/32–33/prik
Children’s Rights in a Digital Environment and European Union
Law (Lora Briški) – 27/32/prik
Flexibility in the EU and Beyond – How Much Differentiation Can
European Integration Bear? (Lora Briški) – 27/32/prik
Osnove delovnega in socialnega prava (Polonca Končar) –
28-29/44–45/prik
Europarecht – Unter Einbezug des Verhältnisses Schweiz – EU
(Lora Briški) – 28-29/44/prik
Upravno procesno pravo (Patricij Maček) – 30-31/41/prik

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1J in uvodnimi
pojasnili (Klemen Drnovšek) – 32/32–33/prik
Untersuchungshaft – Ein Leitfaden für die Praxis (Lora Briški) –
32/32/prik
Pravo javnega sektorja (Albin Igličar) – 33/32–33/prik
The Federal Idea – Public Law Between Governance and Political
Life (Lora Briški) – 33/32/prik
Remorse, Penal Theory and Sentencing (Lora Briški) – 33/32/prik
Family Law 2017 (Lora Briški) – 33/32/prik
Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju (Bruna Žuber) –
36-37/44–45/prik
Depression – Law and Ethics (Lora Briški) – 36-37/44/prik
Dileme svobode izražanja v slovenski družbi (Jernej Letnar
Černič) – 38/32–33/prik
Pogumno izplutje iz varnega akademskega zaprtega morja in
odpiranje prostora za razpravo (Patrick Vlačič) –
41-42/44–45/prik
Ausländisches Privat- und Privatverfahrensrecht in deutscher
Sprache (Lora Briški) – 41-42/44/prik
Tomorrow’s Lawyers (Lora Briški) – 41-42/44/prik
Zakon o pravdnem postopku z novelo ZPP-E (Jorg Sladič) –
43/35–37/prik
Kaj je pravičnost? (Martin Jančar) – 44/36–37/prik
In-house javno naročanje (Branka Neffat) – 45-46/40–41/prik
Care of the Mentally Disordered Offender in the Community (Lora
Briški) – 45-46/40/prik
About Landmark Cases in Intellectual Property Law (Lora Briški) –
45-46/40/prik
Prevozno pravo (Matjaž Kovač) – 47/32–33/prik
Kazenski zakonik (KZ-1) z uvodnimi pojasnili k noveli KZ-1E (Miha
Šepec) – 48/36–37/prik
About Non-State Actors in International Law (Lora Briški) –
48/36/prik
Just a Journalist – On the Press, Life, and the Spaces Between
(Lora Briški) – 48/36/prik
Tipka Človek (Miha Jesenko) – 49-50/45/prik

logistično pravo
Podlage za nastanek logističnega prava (Matjaž Kovač) –
32/24/pril

lokalna samouprava
Zastopanje občin v sodnih postopkih (Toni Tovornik) – 26/34/por
Druga novela Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije
(Roman Lavtar) – 48/13‑15/č

M
manjšine
Kartagino je treba porušiti! (Blaž Kovač) – 32/16‑18/č

Maroko
Maroški mladoletnici sta se izognili obsodbi zaradi istospolnosti
(Lena Šutanovac) – 30‑31/33‑34/sp

materinstvo
glej tudi družinsko pravo
Odpoved noseči delavki (Miha Šercer) – 10/23/vo
Odmor za dojenje (Nina Scortegagna Kavčnik) – 33/23‑24/vo
Noseča vodilna delavka (Nina Scortegagna Kavčnik) –
36‑37/36/vo

mediacija
Vključevanje žensk in vidika spola v mirovne procese – primer
mediacije (Andreja Kokalj) – 3‑4/21‑23/č
Na meji, pri šanku (Hinko Jenull) – 27/19/č
Odškodninska odgovornost zdravnikov, varstvo zasebnosti
pacientov in mediacija v zdravstvu (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/44‑ 45/por

medicina in pravo
glej tudi zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
Globalno zdravstveno pravo in mednarodne organizacije (Andraž
Zidar) – 10/14‑15/č
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Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev (Katja Drnovšek) –
15/29‑30/por
Odškodninska odgovornost zdravnikov, varstvo zasebnosti
pacientov in mediacija v zdravstvu (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/44‑ 45/por

mediji
Sodstvo kot resničnostni šov (Janez Tekavc) – 3‑4/6‑7/č
Odprta vprašanja glede snemanja glavnih obravnav (Toni
Tovornik) – 3‑4/46/por
Isti odgovor na deset vprašanj (Ciril Ribičič) – 6/21/č
Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS? (Igor
Kadunc) – 9/8‑9/č
Objavljanje neresničnih popravkov (Toni Tovornik) – 11/34/por
Pritiski po razkrivanju virov (Toni Tovornik) – 12‑13/46/por
Optimizem volje (Andraž Teršek) – 16‑17/3/uv
Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj s svobodo
izražanja in mediji (Katarina Emeršič) – 19/30/por
Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje (Sandi Kodrič) – 32/23/č
Ali je obveznost plačila RTV‑prispevka v skladu s pravom EU? (Jorg
Sladič) – 39‑40/25‑27/č
Konflikt svobode izražanja medijev pri poročanju o kazenskih
postopkih in pravice obdolženca do zasebnosti (Ines Gorjup) –
39‑40/40/sp
Izvorno oglaševanje med dobrimi poslovnimi običaji in zakonodajo:
EU, ZDA in Slovenija (Peter Erjavec) – 49‑50/14‑17/č

mednarodna zaščita
glej tudi azilno pravo
Omejitve gibanja prosilcem za mednarodno zaščito (Maša Hribar
in Adriana Glažar) – 3‑4/31/pril
Učinkovitost postopka obravnavanja prošnje za subsidiarno
zaščito (Alenka Antloga) – 7‑8/33‑34/sp

mednarodne organizacije
Institucionalna zasnova Evrazijske unije (Iris Štelcar) – 1/25/pril
Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke – vedno in
povsod? (Boštjan Zrnec Orlič) – 2/8‑10/č
OECD‑jeva Multilateralna konvencija BEPS (Dominik Kuzma) –
6/8‑9/č
Globalno zdravstveno pravo in mednarodne organizacije (Andraž
Zidar) – 10/14‑15/č
Še vedno o uradu evropskega javnega tožilca (Primož Gorkič) –
16‑17/14‑15/č
Mednarodna konferenca o reševanju sporov LAC‑UNCITRAL
(Lena Šutanovac) – 16‑17/40‑ 41/por
Stažiranje v evropskem parlamentu (Andreja Friškovec) –
24‑25/39/č
Pravila WTO so se »postarala« – letna konferenca o pravu
Svetovne trgovinske organizacije v Ženevi (Irena Peterlin) –
26/30‑31/por
Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni konvenciji
OECD (Matjaž Kovač) – 27/10‑12/č
Mednarodna konferenca Open your own law firm and let it grow
(Marcel Hajd) – 27/31/por
Nova pravna podlaga Europola kot pomemben element pri
vzpostavljanju skupnega preiskovalnega prostora v EU
(Damjan Potparič) – 36‑37/17‑18/č
Imuniteta tujih držav, mednarodnih organizacij ter začasne in
predhodne odredbe (Jorg Sladič) – 47/17‑18/č
Šport, politika in pravo – izključitev Rusije iz Olimpijskih iger
(Vesna Bergant Rakočević) – 48/3/uv

mednarodno gospodarsko pravo
Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in do kod
segajo nacionalni interesi v pravu WTO (Irena Peterlin) –
12‑13/23‑24/č
V senci ideoloških izzivov v globalni areni je začel veljati novi
sporazum WTO o olajševanju trgovine blaga (Irena Peterlin) –
16‑17/19‑21/č
Svobodna trgovina, izjeme v interesu nacionalne varnosti
in klavzule samopresoje – spolzek teren svetovnega
trgovinskega režima (Irena Peterlin) – 24‑25/15‑17/č

mednarodno javno pravo
Diplomatski azil: analiza primera Julian Assange (Kristina
Frančiška Samsa) – 45‑46/13‑14/č

mednarodno pogodbeno pravo
Urejanje pogodbenih odnosov v transportu z Incoterms 2010
(Matjaž Kovač) – 32/9‑11/č
Nove pogodbe FIDIC 2017 (Maja Koršič Potočnik) –
49‑50/10‑12/č

mednarodno pravo
glej tudi mednarodno gospodarsko pravo, mednarodno javno
pravo in mednarodno pogodbeno pravo
Država bo po novem lahko bolje ščitila svoje interese pred
mednarodnimi sodišči in arbitražami (Ana Polak Petrič) –
3‑4/19‑21/č
Interdisciplinarna delavnica migracije (Andreja Kokalj) –
11/30‑31/por
Pitna voda kot temelj mednarodnega miru in varnosti (Patricij
Maček) – 16‑17/41‑ 42/por
Spoštovanje mednarodnega prava ni prosta izbira države (Ana
Polak Petrič) – 18/3‑ 4/uv
Monetarna politika Švicarske narodne banke je akt iure imperii,
o katerem avstrijska sodišča ne morejo odločati (Jorg Sladič) –
30‑31/19‑20/č
Trnuljčica mednarodnih kaznivih dejanj se počasi prebuja (Mohor
Fajdiga) – 33/23/pril
Kaznivo dejanje goljufije na škodo EU med evropskim in
nacionalnim pravom (Andrej Ferlinc) – 34/24/pril
Mednarodnopravna regulacija avtonomnih smrtonosnih orožij
(Luka Martin Tomažič) – 36‑37/15‑16/č
Mednarodnopravne možnosti države za uveljavljanje povračila
stroškov za sprejem prebežnikov (Vasilka Sancin in Marko
Krajnc) – 41‑42/21‑23/č
Mednarodnopravne zahteve za vpis svetovne kulturne in naravne
dediščine na Unescov seznam (Vasilka Sancin in Domen
Turšič) – 48/6‑ 8/č
Mit in resnica o katalonskem vprašanju (Patricij Maček) –
49‑50/40‑ 41/por

merilo za izbor
Pasti ekonomsko najugodnejše ponudbe kot merila za izbor
ponudnika po ZJN‑3 (Matjaž Kovač) – 16‑17/25‑26/č
Poziv za predložitev dokazil samo najugodnejšemu ponudniku? Ne
vedno! (Milena Basta Trtnik) – 24‑25/8‑10/č

migracije
glej tudi begunci in azilno pravo
Interdisciplinarna delavnica migracije (Andreja Kokalj) –
11/30‑31/por
Pitna voda kot temelj mednarodnega miru in varnosti (Patricij
Maček) – 16‑17/41‑ 42/por
Problematika Zakona o tujcih (Nika Oven) – 45‑46/9‑11/č
Princeps legibus solutus (Janez Kranjc) – 47/6‑7/č
Ahmadov problem je bistveno drugačen od Arnoldovega (Matevž
Krivic) – 48/21‑23/č

mladoletne osebe
glej tudi družinsko pravo
Maroški mladoletnici sta se izognili obsodbi zaradi istospolnosti
(Lena Šutanovac) – 30‑31/33‑34/sp
Izgon mladoletnega tujca zaradi kaznivih dejanj (Lena
Šutanovac) – 33/27‑28/sp

monetarna politika
Sklepi o denarni politiki – 23/25/erar

N
načelo enakosti
Vključevanje žensk in vidika spola v mirovne procese – primer
mediacije (Andreja Kokalj) – 3‑4/21‑23/č
Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti (Lora Briški) –
9/31/č
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Pravno priznanje spola v Sloveniji (Miha Istenič) – 14/20‑21/č
Med pravom in interesi (Andrej Ferlinc) – 33/3/uv

nadomestila
glej tudi plače in delovno pravo
Redefinicija nesposobnosti kot razlog za redno odpoved in nova
ureditev nadomestila ob sporazumnem prenehanju pogodbe
(Polonca Končar) – 3‑4/13/č
Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi z denarnim
nadomestilom delavcu (Nina Scortegagna Kavčnik) –
19/12‑13/č
Denarno nadomestilo za brezposelnost (Suzana Pisnik) –
35/19‑21/č

nadure
glej delovni čas

nagrade
Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2016 (1. del) (Andraž Teršek) –
28‑29/42‑ 43/por
Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2016 (2. del) (Andraž Teršek) –
30‑31/39‑ 40/por Priznanja in nagrade za leto 2017 –
39‑40/6‑9/por
Kdo so ex officio najvplivnejši slovenski pravniki (Marko Pavliha) –
45‑46/3/uv
Pravica do jubilejne nagrade javnega uslužbenca, ki dela krajši
delovni čas (Nataša Belopavlovič) – 45‑46/30/vo
Najvplivnejši pravniki leta 2017 (Patricij Maček) – 47/31‑32/por

najemna pogodba
glej tudi stanovanjsko pravo
Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe
o najemu poslovnega prostora za določen čas (Ermina
Kamenčić in Jan Primec) – 15/13‑14/č
Pravice najemnika v primeru prenosa lastninske pravice (Slađana
Vrenčur) – 48/11‑12/č
FURS nad oddajanje nepremičnin v turistični najem – 48/29/erar

napoteni delavci
glej tudi delovno pravo
Posojanje delavcev (učiteljev) (Nina Scortegagna Kavčnik) –
47/26/vo

naravno pravo
glej tudi teorija prava
Pravni red na prepihu (Jože (Joseph) Straus) – 39‑40/3/uv

nasilje
glej tudi kazensko pravo in družinsko pravo
Za življenja gre (Patricij Maček) – 16‑17/50/prik
Mir na svetu je mnogo več od floskul misic in politikov (Marko
Pavliha) – 30‑31/3‑ 4/uv
Trnuljčica mednarodnih kaznivih dejanj se počasi prebuja (Mohor
Fajdiga) – 33/23/pril
Prijava nasilja v družini (Patricij Maček) – 34/38/prik
Stanovanjska problematika žensk, žrtev nasilja (Vesna Mesec) –
45‑46/15‑16/č
Javna obsodba – fizičnega – nasilja nad sodnikom VS (Andraž
Teršek, Jernej Letnar Černič in Matej Avbelj) – 49‑50/28/por

ne bis in idem
Načelo ne bis in idem pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega
dejanja (Andreja Sedej Grčar) – 1/10‑13/č
Ne bis in idem – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari v luči
EKČP (Ines Gorjup) – 26/25/sp

negativna selekcija
Podjetnejši nebodijihtreba naj kar ostanejo v tujini (Sandi Kodrič) –
20‑21/28/č

neizpolnitev obveznosti
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glej tudi obligacijsko pravo
Prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve (Sanja Vujanović) –
23/7‑10/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Nemčija
Irelevantna in zato legalna – nemška skrajna desnica (Špela
Kunej) – 5/26‑27/sp
Odgovornost države za nezagotovitev mesta v vrtcu (Eneja
Drobež) – 22/27‑28/sp
Balada o Michaelu ali zgolj osebno ime naključnega ljubimca (še)
ne zadošča za razkritje seznama vseh hotelskih gostov z istim
osebnim imenom (Zoran Skubic) – 39‑40/41‑ 42/sp
Odvetnik je upravičen tudi do plačila za dejanje, ki ga ni opravil
(Eneja Drobež) – 41‑42/39‑ 40/sp
Nemški boj zoper sovražni govor in lažne novice na socialnih
omrežjih (Grega Oprčkal) – 44/16‑18/č

neodvisnost
glej tudi sodstvo
Sodnik mora odločati samostojno (Matija Damjan) –
20‑21/40‑ 41/por

nepremičnine
glej tudi stvarno pravo, stanovanjsko pravo in zemljiška knjiga
Sončne elektrarne – zanimivejša pravna vprašanja (Nina Planinšek
in Jure Planinšek) – 2/23/pril
Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči (Miha Juhart) –
10/3/uv
Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih (Tomaž
Mavri) – 12‑13/10‑11/č
Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov (Suzana
Pisnik) – 16‑17/13/č
Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot
izločitvena pravica v stečaju (Slađana Vrenčur) – 18/9‑11/č
Izvršba na nepremičnino: je pravica upnika nad pravico dolžnika?
(Sanela Štadler) – 38/19‑20/č
Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice
(Aleksij Mužina in Žiga Rejc) – 39‑40/17‑18/č
Boljše izvajanje zakonodaje za boljše upravljanje (Boštjan
Udovič) – 41‑42/19‑20/č
Saniranje pomanjkanja pasivne legitimacije v primeru nujnega
sosporništva (Eva Šmirmaul) – 45‑46/29‑30/č
(Ne)smiselnost obveznosti pridobivanja soglasij za opravljanje
mirne dejavnosti v stanovanju (Lidija Srebrnjak) – 47/21‑22/č
FURS nad oddajanje nepremičnin v turistični najem – 48/29/erar
Enotna ureditev upravljanja večlastniških nepremičnin (Boštjan
Udovič) – 49‑50/17‑18/č

nepristranskost
glej tudi sodniki
Videz nepristranskosti (Hinko Jenull) – 34/22/č

neupravičena pridobitev
Sklepčnost tožbe – listine kot del trditvene podlage – neupravičena
pridobitev – vzročna zveza med prikrajšanjem in obogatitvijo –
12‑13/31‑33/sp

nezdružljivost funkcij
Nezdružljivost funkcij za preprečevanje konflikta interesov –
49‑50/32/sp

notariat
Hrvaški notarji – in slovenski CoVL – niso »izvršilna sodišča« po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 12‑13/39‑ 40/sp
Notar in notarska poklicna etika (Patricij Maček) –
20‑21/42‑ 43/por
Ali je notarski zapis izvršilni naslov za procesne obresti? (Gregor
Verbajs) – 34/11‑13/č

O
občine
glej tudi lokalna samouprava
Pristojnost mestnih občin za vodenje registra upravnikov stavb
(Miloš Senčur) – 33/13‑15/č

občinsko redarstvo
Novela Zakona o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 14/6‑ 8/č
Pomanjkljiv plačilni nalog mestnega redarstva – 22/25/mo
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70 let profesorja dr. Cirila Ribičiča (Patricij Maček) – 43/34‑35/zap
70 let profesorja dr. Franja Štiblarja (Jože Mencinger) –
49‑50/44/zap

obligacijsko pravo
glej tudi pogodbe in pogodbeno pravo
Izvršba (davčne) terjatve in insolvenčni postopek zoper dolžnika
v drugi državi članici (Alenka Antloga) – 2/28‑29/sp
Kreditne pogodbe – kdaj je izguba pravice do obresti in stroškov
kredita dopustna sankcija po pravu EU? (Zoran Skubic) –
6/30/sp
Nova izdaja Obligacijskega zakonika z uvodnimi pojasnili dr.
Damjana Možine (Barbara Novak) – 9/32‑33/prik
Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe
o najemu poslovnega prostora za določen čas (Ermina
Kamenčić in Jan Primec) – 15/13‑14/č
Odpoved trajnega dolžniškega razmerja – uporaba komunalne
infrastrukture – prenehanje vznemirjanja lastninske pravice –
16‑17/35‑36/sp
Ali obstaja logistična pogodba? (Matjaž Kovač) – 22/6‑ 8/č
Prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve (Sanja Vujanović) –
23/7‑10/č
Odpoved trajnega dolžniškega razmerja – uporaba komunalne
infrastrukture – odpovedni rok – 26/22‑24/sp
Odgovor na komentar sodne odločbe na temo kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Robert Preininger) –
33/9‑10/č
Pravica do odškodnine pri nemožnosti uporabe: odstop od
stoletne prakse (Jurij Toplak) – 34/10‑11/č
Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri neodplačnih
pogodbah (Luigi Varanelli) – 35/6‑9/č
Digitalizacija prava: pametne pogodbe v verigi podatkovnih blokov
(Aljaž Jadek in Peter Merc) – 36‑37/6‑ 8/č
Zastaranje terjatev za prispevke za elektriko in plin (Borut Bratina
in Luka Martin Tomažič) – 38/8‑9/č
Kavza pogodbe – sodobni pogledi (Luigi Varanelli) –
39‑40/10‑12/č
Učinki in posledice razvezane pogodbe (Sanja Vujanović) –
44/28/pril

obresti
glej tudi monetarna politika
Sprememba (Primož Cencelj) – 11/22/č

obrestne mere
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti –
28‑29/30/erar

očetovstvo
glej tudi družinsko pravo
Test DNK – brez objektivnega prekluzivnega roka – 9/24/sp

odgovornost
Odgovornost nosijo tudi tisti, ki so tiho (Judita Trajber) –
3‑4/41‑ 45/int
Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe (Hinko
Jenull) – 18/23/pril
Somrak kaznovalne odgovornosti (Zvonko Fišer) – 26/10‑11/č

odmev
Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča (Alenka
Dolinšek) – 12‑13/6/odm
Zadržan odnos do lestvice držav Doing Business (Miodrag
Đorđević) – 20‑21/19‑23/odm

odpoved pogodbe o zaposlitvi
glej tudi delovno pravo in odpovedni rok
Redefinicija nesposobnosti kot razlog za redno odpoved in nova
ureditev nadomestila ob sporazumnem prenehanju pogodbe
(Polonca Končar) – 3‑4/13/č
Teža mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved
pogodbe o zaposlitvi invalidu (Nina Scortegagna Kavčnik) –
3‑4/23‑25/č
Izredna odpoved delavca (Nataša Belopavlovič) – 3‑4/32‑33/vo

Pravice in obveznosti delavke v času odpovednega roka (Nataša
Belopavlovič) – 5/21/vo
Še o mnenju komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe
o zaposlitvi invalidu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 10/6/odm
Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas (Suzana
Pisnik) – 10/16/č
Odpoved noseči delavki (Miha Šercer) – 10/23/vo
Problematika odpovedi iz krivdnega razloga (Klemen Starič) –
12‑13/8‑9/č
Ustavno sodišče razveljavilo pravila o vročanju odpovedi pogodbe
o zaposlitvi po pošti (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/10‑12/č
Možnosti sklenitve ene pogodbe o zaposlitvi za določen čas na
podlagi več razlogov (Suzana Pisnik) – 14/13/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega
poskusnega dela (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/25/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlika med razlogom
nesposobnosti in krivdnim razlogom (Klemen Starič) –
19/6‑7/č
Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi z denarnim
nadomestilom delavcu (Nina Scortegagna Kavčnik) –
19/12‑13/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – nadurno
delo – 20‑21/34/sp
Kdo »odpusti« direktorja (Tilen Tacol in Matevž Fortin) –
22/12‑15/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki (Nataša Belopavlovič) –
22/23‑24/vo
Delodajalec, ki posreduje delo delavcev drugemu uporabniku –
odpoved pogodbe o zaposlitvi – 22/25‑27/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi (Primož Rataj) – 23/36‑37/prik
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Suzana Pisnik) –
24‑25/11/č
Namen posebnega varstva pred odpovedjo delovnega razmerja
delavcu invalidu (Alenka Antloga) – 34/31‑32/sp
Esej zoper floskulizacijo poslovnega razloga pri odpovedi
pogodbe o zaposlitvi (France Ocepek) – 39‑40/35/pril
Obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 41‑42/34/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (Suzana Pisnik) –
44/10‑11/č
Zadržanje učinkovanja odpovedi (Nina Scortegagna Kavčnik) –
44/28/vo
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 47/27‑28/sp

odpravnina
glej tudi delovno pravo
Odpravnina ob poteku pogodbe in hkratni upokojitvi (Nana
Weber) – 3‑4/33/vo
Odpravnina za delavca, zaposlenega po pogodbi za določen čas
(Nataša Belopavlovič) – 9/23/vo
Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas (Suzana
Pisnik) – 10/16/č
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 11/23/vo
Pobot odpravnine v individualnem delovnem sporu (Nina
Kristarić) – 16‑17/21‑22/č
Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in višina
odpravnine (Anja Šlaus) – 16‑17/29/č
Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem staležu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 26/21/vo

odškodnina
Razlaga drugega odstavka 20. a člena ZOZP – 5/25‑26/sp
Sivo polje kaznovanja – pravičnost kaznovalnih odškodnin (Katja
Piršič) – 22/23/pril
Pravica do odškodnine pri nemožnosti uporabe: odstop od
stoletne prakse (Jurij Toplak) – 34/10‑11/č
Učinki in posledice razvezane pogodbe (Sanja Vujanović) –
44/28/pril
Raba delovnega stroja se v luči doktrine Vnuk ne šteje za »uporabo
vozila« v smislu prava EU (Zoran Skubic) – 47/29‑30/sp
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odškodninska odgovornost
Odškodninska odgovornost – škoda zaradi poplav – kršitev
razpravnega načela – 12‑13/35‑36/sp
Odškodninska odgovornost člana uprave družbe – splošna
odškodninska odgovornost – 15/26‑27/sp
Denarna odškodnina pravni osebi – 38/24‑26/sp
Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja
premoženja – zastaranje – prekluzija – 41‑42/35‑38/sp

odškodninsko pravo
Vzročnost v zasebnem pravu pod vplivom prava EU – sodba
Sodišča EU Sanofi Pasteur, C‑621/15 (Jorg Sladič) –
28‑29/10‑13/č
Standard nevarne dejavnosti pri uporabi policijskih pooblastil in
prisilnih sredstev (Matjaž Šaloven) – 30‑31/8‑10/č
Odškodninska odgovornost zdravnikov, varstvo zasebnosti
pacientov in mediacija v zdravstvu (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/44‑ 45/por

odvetništvo
Odvetniki in etika (Patricij Maček) – 10/32‑33/por
Poanta (Ciril Ribičič) – 12‑13/25/č
Mednarodna konferenca Open your own law firm and let it grow
(Marcel Hajd) – 27/31/por
Nasprotovanje dvigu vpisnine v OZS (Toni Tovornik) – 33/34/por
Utež cesarjevih novih oblačil (Tomaž Pavčnik) – 43/28/č

odvzem prostosti
Ponovno primer napačno evidentiranega trenutka odvzema
prostosti – 5/24/mo

oglaševanje
Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje (Sandi Kodrič) – 32/23/č
Varstvo potrošnikov pred zavajajočim oglaševanjem v veljavni
pravni ureditvi (Denis Potočnik) – 47/13‑14/č
Izvorno oglaševanje med dobrimi poslovnimi običaji in zakonodajo:
EU, ZDA in Slovenija (Peter Erjavec) – 49‑50/14‑17/č

Okrožno sodišče v Münchnu
Balada o Michaelu ali zgolj osebno ime naključnega ljubimca (še)
ne zadošča za razkritje seznama vseh hotelskih gostov z istim
osebnim imenom (Zoran Skubic) – 39‑40/41‑ 42/sp

orožje
glej tudi nasilje
Mednarodnopravna regulacija avtonomnih smrtonosnih orožij
(Luka Martin Tomažič) – 36‑37/15‑16/č

osamosvojitev
glej tudi Katalonija
Zasilni izhod? (Jože Mencinger) – 39‑40/34/č

osebni dokumenti
Fotokopiranje osebne izkaznice ob spremembi številke TRR (Matej
Vošner) – 14/28/mo
Pošiljanje kopij osebnih dokumentov po navadni in e‑pošti (Matej
Vošner) – 23/27/mo

osebni podatki
Možgansko hekanje (Aleš Završnik) – 5/19/č
Osebni podatki in objava podatkov in sporočil na spletni strani
AJPES za objave po ZGD‑1 (Jelka Lugarič) – 15/8‑9/č
Ali pravica biti pozabljen po pravu Unije velja tudi za osebne
podatke, ki so objavljeni v sodnem in poslovnem registru?
(Zoran Skubic) – 16‑17/37‑38/sp
Čezmejna objava osebnih podatkov telefonskih naročnikov po
pravu EU (Zoran Skubic) – 23/32‑33/sp

osebnostno pravo
Pravno priznanje spola v Sloveniji (Miha Istenič) – 14/20‑21/č

otroci
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glej tudi družinsko pravo
Korist otroka, korist roditelja ali korist postopka? (Frida Burkelc in
Brina Felc) – 49‑50/8‑9/č

pacientove pravice
glej tudi zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev (Katja Drnovšek) –
15/29‑30/por

Paradoksi
Možgansko hekanje (Aleš Završnik) – 5/19/č
Robotske odvetnice: za begunce in brezdomce (Aleš Završnik) –
11/21/č
Reštartajte se! – ideologija velikega podatkovja (Aleš Završnik) –
18/21/č
Vladavina prava ali algoritmov? (Aleš Završnik) – 24‑25/25/č
Prepoznavanje obrazov, zasebnost in javni prostori (Aleš
Završnik) – 32/22/č
Zasebnost v sodelovalni ekonomiji (Aleš Završnik) – 38/21/č
Internet teles (Aleš Završnik) – 45‑46/27/č

parlament
glej tudi država
Parlameter – pomanjkljivosti in izboljšave (Patricij Maček) –
11/38/prik
Referendum na drugem tiru (Ciril Ribičič) – 33/21/č

piratstvo
glej tudi avtorske pravice in intelektualna lastnina
Avtorske pravice in piratstvo v Sloveniji (Sanela Štadler) –
20‑21/25‑26/č
The Pirate Bay in pravo EU: že golo upravljanje in dajanje na voljo
platform za spletno izmenjavo varovanih del krši avtorsko
pravico (Zoran Skubic) – 26/26‑27/sp
Prodaja predvajalnikov za »spletne pirate« in streaming (Luka
Vlačić) – 27/28‑29/sp

plače
glej tudi delovno pravo, letni dopust in nadomestila
Zadrževanje in pobot izplačila plače (Suzana Pisnik) – 1/17/č
Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela
v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 2/17‑19/č
Del plače za poslovno uspešnost v zaposlitvenih agencijah –
11/23/erar
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –
15/25/erar
Vrnitev preveč izplačanih plač – javni uslužbenci –
20‑21/31‑34/sp
Nadomestilo plače za praznik – 23/26‑28/sp
Plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin (Maša Mihelj) –
30‑31/30/vo
Znižanje plače (Nina Scortegagna Kavčnik) – 34/24/vo
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo – II (Nana
Weber) – 36‑37/35‑36/vo
Podatek o višini plače zaposlenega (Matej Vošner) – 39‑40/37/mo
Elektronsko vročanje obračuna plače (Žiga Cvetko) –
41‑42/32‑33/č
Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi (Aleš Kobal in Tadej
Dubrovnik) – 44/8‑9/č
Podatki o plači, s katerimi se lahko seznani vodja enote (Matej
Vošner) – 47/28/mo

plačilna nedisciplina
Neposredna plačila podizvajalcem po ZJN‑3 in OZ s poudarkom
na pripoznavi terjatve (Klemen Valter) – 24‑25/12‑14/č

podjemna pogodba
glej tudi obligacijsko pravo
Neposredna plačila podizvajalcem po ZJN‑3 in OZ s poudarkom
na pripoznavi terjatve (Klemen Valter) – 24‑25/12‑14/č

podjetja
glej tudi družbe in gospodarstvo
Zadeva Magna in razlastitev v korist zasebnega podjetja (Marko
Brus) – 36‑37/19‑22/č
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podjetnik posameznik
glej tudi samostojni podjetnik in družbe
Delo kmetov po upokojitvi (Urška Ahlin Ganziti) – 5/22‑23/vo

Pogodba o delovanju EU (PDEU)
Svetovalna mnenja v luči postopka predhodnega odločanja
(Mateja Veingerl) – 24‑25/27‑28/č
Državna revizijska komisija je sodišče v smislu člena 267 Pogodbe
o delovanju EU (Jorg Sladič) – 33/6‑ 8/č

pogodba o zaposlitvi
glej tudi delovno pravo in odpoved pogodbe o zaposlitvi
Plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin (Maša Mihelj) –
30‑31/30/vo
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za
določen čas (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/31‑32/vo

pogodba za določen čas
glej tudi delovno pravo
Odpravnina za delavca, zaposlenega po pogodbi za določen čas
(Nataša Belopavlovič) – 9/23/vo
Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 15/25/vo
Potek pogodbe za določen čas (Nina Scortegagna Kavčnik) –
15/25/vo
Določitev trajanja pogodbe o zaposlitvi pri nadomeščanju začasno
odsotnega delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) – 23/25/vo
Smrt delavke, katere delo delavec nadomešča (Nana Weber) –
24‑25/29/vo

pogodbe
glej tudi obligacijsko pravo in pogodbeno pravo
Prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve (Sanja Vujanović) –
23/7‑10/č
Upravljanje pogodb pri javnem naročanju (Matjaž Kovač) –
28‑29/16‑18/č
Sklepanje gradbenih pogodb z upoštevanjem pravil FIDIC pri
javnem naročanju (Matjaž Kovač) – 30‑31/14‑16/č
Urejanje pogodbenih odnosov v transportu z Incoterms 2010
(Matjaž Kovač) – 32/9‑11/č
Učinki in posledice razvezane pogodbe (Sanja Vujanović) –
44/28/pril
Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri neodplačnih
pogodbah (Luigi Varanelli) – 35/6‑9/č
Kavza pogodbe – sodobni pogledi (Luigi Varanelli) –
39‑40/10‑12/č
Pogodba o opremljanju: nekatera aktualna vprašanja (Žiga Rejc) –
45‑46/17‑18/č
Nove pogodbe FIDIC 2017 (Maja Koršič Potočnik) –
49‑50/10‑12/č

pogodbeno pravo
Kdaj je prodajalec (za)res »prodajalec« po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 7‑8/32‑33/sp
Ženitna pogodba – novost v slovenski družinski zakonodaji (Denis
Potočnik) – 19/10‑11/č
Patologija pogodbe (Jaka Cepec) – 26/32‑33/prik
Urejanje pogodbenih odnosov v transportu z Incoterms 2010
(Matjaž Kovač) – 32/9‑11/č
Nove pogodbe FIDIC 2017 (Maja Koršič Potočnik) –
49‑50/10‑12/č

poklicna etika
glej tudi etika in morala
Notar in notarska poklicna etika (Patricij Maček) –
20‑21/42‑ 43/por

pokojninsko zavarovanje
glej tudi socialno varstvo
Ustavno varovana pravica do pokojnine le za obvezno pokojninsko
zavarovanje – 5/23/sp
Delna upokojitev – slovenski in avstrijski model (Andreja Hojnik
Šlamberger) – 9/15‑17/č
Obojestranska volja za odlog upokojitve (Sandi Kodrič) – 10/22/č

Posebna ureditev mora biti prilagojena naravi pravice do
pokojnine – 10/23/sp
Pokojninska doba – dodana doba – posebna doba – 10/24‑26/sp
Izločitev neplačanih pokojninskih prispevkov iz stečajne mase
(Alenka Antloga) – 11/28‑29/sp
(Kdaj) bo pokojninska blagajna usahnila? Ob predlogu Zakona
o demografskem rezervnem skladu (Luka Mišič) – 27/16‑18/č
Pokojninska doba brez dokupa ni v nasprotju z Ustavo –
39‑40/38‑39/sp

policija
Kar na poligraf z »zlikovci«?! (Andraž Teršek) – 2/3/uv
Standard nevarne dejavnosti pri uporabi policijskih pooblastil in
prisilnih sredstev (Matjaž Šaloven) – 30‑31/8‑10/č
Nevestno delo policistov v postopku o prekršku – 34/25/mo
Spoštovanje do policije in zavest o njeni pomembnosti premišljeno
izražam s kritiko potez »policijske države« (Andraž Teršek) –
39‑40/33/č

politične stranke
Preprečitev ali oviranje ustanavljanja političnih strank – praznina
v Kazenskem zakoniku (Miha Šepec) – 3‑4/26‑27/č

pomorsko pravo
Republika Slovenija in ratifikacija Konvencije o delu v pomorstvu
(Suzana Kamenšak) – 1/18‑19/č

popoldanski s.p.
Popoldanski s.p. (Nina Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/32‑33/vo
Invalid in popoldanski s. p. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
32/26/vo

poroštvo
Porokova obveznost v luči lex Agrokor (Boštjan Rejc) – 23/6/č

poskusno delo
glej tudi delovno pravo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega
poskusnega dela (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/25/vo
Podaljšanje poskusnega dela (Ana Čeh) – 20‑21/8‑9/č

poslovni register
glej tudi sodni register
Brošura za sobodajalce – fizične osebe – 20‑21/29/erar

posojilo
glej kredit

postopek predhodnega odločanja
Ocenjevanje skladnosti medicinskih pripomočkov (Neža
Kompare) – 1/31‑32/sp
Svetovalna mnenja v luči postopka predhodnega odločanja
(Mateja Veingerl) – 24‑25/27‑28/č
Darilo za 25. rojstni dan (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp

potrošniško pravo
Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK‑2) (Branka Sedmak) –
5/6‑ 8/č
Pogodba o finančnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 7‑8/27‑29/sp
Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 9/29‑30/sp
Pravična cena telefonskih klicev za poprodajne storitve po pravu
Unije (Zoran Skubic) – 15/28/sp
Ponovno o odškodnini za odpovedane lete po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 20‑21/36‑37/sp
Kaj je Uber? (Ivo Grlica in Primož Mikolič) – 23/15‑18/č
Komentar sodne odločbe o švicarskih frankih: nekaj pomislekov
in dilem – poskus reševanja problema (Luigi Varanelli) –
32/14‑16/č
Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Jorg Sladič) – 34/6‑9/č
Še na temo potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 35/14‑17/č
Potrošniška pogodba – nepošteni pogodbeni pogoji – cena
storitve – 35/28‑31/sp
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Prodajna ali podjemna pogodba: dileme glede (primerne) zaščite
potrošnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 36‑37/41‑ 42/sp
Sodišče EU dokončno na široko odprlo vrata ničnosti potrošnikih
kreditnih pogodb (Robert Preininger) – 41‑42/13‑16/č
O švicarskih frankih, kreditih, interventnem zakonu in pravnem
mnenju dr. B. M. Zupančiča in dr. C. Ribičiča (Jože Kristan) –
41‑42/32/pril
Ali pravo EU res zahteva ničnost posojilnih pogodb s potrošniki
glede posojil v CHF? (Jorg Sladič) – 43/15‑16/č
Orisi nekaterih rešitev osnutka Zakona o varstvu potrošnikov
(Nenad Mrdaković) – 47/9‑11/č
Varstvo potrošnikov pred zavajajočim oglaševanjem v veljavni
pravni ureditvi (Denis Potočnik) – 47/13‑14/č
Mislite ali veste? (Sandi Kodrič) – 48/28/č

pranje denarja
Problematika kaznivosti lastnega pranja denarja (Anže Molan) –
32/7‑9/č

Prav(ičn)o
Isti odgovor na deset vprašanj (Ciril Ribičič) – 6/21/č
Poanta (Ciril Ribičič) – 12‑13/25/č
Talent (Ciril Ribičič) – 19/21/č
Beneška komisija včeraj, danes in jutri (Ciril Ribičič) – 26/19/č
Referendum na drugem tiru (Ciril Ribičič) – 33/21/č
Izsiljevanje (Ciril Ribičič) – 47/23/č

pravdni postopek
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka – načelo
kontradiktornosti – načelo materialne resnice – 6/25‑26/sp
Lestvica Doing Business Svetovne banke – kako izboljšati
slovensko uvrstitev (Andrej Ekart) – 11/23/pril
Stopničasta tožba – institut, ki ga uvaja novela ZPP‑E (Maja
Pangeršič) – 12‑13/7‑ 8/č
Kolektivni delovni spor – reprezentativnost sindikata – bistvena
kršitev določb pravdnega postopka – prekluzija –
12‑13/33‑34/sp
Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s postopkom
za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega
zemljišča (Vanja Maček) – 15/19‑21/č
Spregled pravne osebnosti – določnost tožbenega zahtevka –
18/25‑27/sp
Nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev
v stečajnem postopku prerekane terjatve – pravica do izjave
v postopku – 27/25‑26/sp
Spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki že veljajo (Ivanka
Demšar Potočnik) – 32/12‑13/č
Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev
v pravdnem in upravnem postopku (Žiga Rejc, Klemen Pohar
in Aleksij Mužina) – 33/18‑20/č
Novosti ureditve vročanja (Toni Tovornik) – 34/34/por
Procesna skrbnost stranke v postopku obnove – 39‑40/36‑38/sp
Zakon o pravdnem postopku z novelo ZPP‑E (Jorg Sladič) –
43/35‑37/prik
Le še dopuščena revizija v delovnih in socialnih sporih – ali bi nas
moralo skrbeti? (Biserka Kogej Dmitrovič) – 44/11‑13/č
Saniranje pomanjkanja pasivne legitimacije v primeru nujnega
sosporništva (Eva Šmirmaul) – 45‑46/29‑30/č
Novela ZPP‑E in zastaranje (Igor Strnad) – 47/12‑13/č

pravica do sodnega varstva
Pravica do sodnega varstva – oblikovanje tožbenega zahtevka –
procesna skrbnost stranke – 43/31‑33/sp

pravica do stikov
glej tudi družinsko pravo
Rejništvo in stiki (Nada Caharijaz Ferme) – 19/14‑16/č
Počitnice z otrokom v tujini (Nana Weber) – 20‑21/31/vo

pravičnost
O načelu pravičnosti (Patricij Maček) – 2/30‑31/por
Kaj je pravičnost? (Martin Jančar) – 44/36‑37/prik
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glej tudi demokracija
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Ali res vedo, da »morajo« delati v korist in dobrobit ljudi? (Andraž
Teršek) – 9/6‑ 8/č
Hvaliti dobro, kritizirati slabo ali oboje? (Andraž Teršek) – 32/3/uv
Med pravom in interesi (Andrej Ferlinc) – 33/3/uv
Ali univerzalna strokovna razprava o teh sedmih vprašanjih pravne
države res ni potrebna? (Andraž Teršek) – 34/18‑20/č
Pravni red na prepihu (Jože (Joseph) Straus) – 39‑40/3/uv

pravna oseba
Kritično ovrednotenje novega predloga skupne konsolidirane
davčne osnove za pravne osebe (Dominik Kuzma) – 1/7‑10/č
Spregled pravne osebnosti (Vida Mayr) – 6/16‑17/č
Lastniško nagrajevanje v startup podjetjih (Nejc Setnikar) –
11/8‑9/č
Ali bi kazalo točkam VEM dati pooblastilo za vložitev določenih
vlog, ki merijo na izbris d. o. o. iz sodnega registra? (Jelka
Lugarič) – 12‑13/19‑20/č
Neodvisnost družb s kapitalsko naložbo države (Goran Kitić) –
38/9‑11/č

pravna pomoč
(Ne)ustreznost ureditve drugega odstavka 11. člena Zakona
o brezplačni pravni pomoči (Brina Felc) – 3‑4/7‑ 8/č
PravniNasvet.com (Patricij Maček) – 36‑37/50/prik

pravna praznina
Preprečitev ali oviranje ustanavljanja političnih strank – praznina
v Kazenskem zakoniku (Miha Šepec) – 3‑4/26‑27/č
Razlaga pravne praznine v korist obsojenca (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp

pravna teorija
glej tudi teorija prava
Klasične pravne praznine v sodni praksi (Anja Jelen) –
3‑4/15‑17/č
Med pravno stroko in pravno znanostjo (Janja Hojnik) – 10/21/č

pravna zgodovina
Ob stoletnici smrti Franca Jožefa I. (Marko Brus) – 1/3/uv
FBI (The Vault) – kaj imajo skupnega Al Capone, Hillary Clinton in
mali zeleni možje? (Gregor Zagozda) 3‑4/50/prik
200 let zemljiškega katastra na Slovenskem (Urška
Klakočar‑Zupančič) – 45‑46/11‑12/č
Pragmatična sankcija (Urška Klakočar‑Zupančič) – 49‑50/12‑13/č

pravna znanost
Država z najbolj ekstremno uporabo faktorja vpliva (Janja Hojnik) –
44/26/č

pravni interes
Pravni interes stranskega udeleženca za vložitev pritožbe zoper
sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka (Boris Vinski) –
7‑8/20‑21/č
Pravni interes – enkrat tako, drugič drugače (Barbara Zobec) –
7‑8/25/pril
Pravni interes oškodovanca v kazenskem postopku – 41‑42/35/sp

pravniški državni izpit
glej tudi izobraževanje pravnikov
Pravniški državni izpit – ali je trenutni sistem res učinkovit in
pravičen? (Ana Hederih) – 20‑21/29‑30/č

pravno varstvo
MojMaliPravnik.net – enostavno do pravnega nasveta (Patricij
Maček) – 7‑8/42/prik
Spletni pravnik (Patricij Maček) – 15/38/prik
Za življenja gre (Patricij Maček) – 16‑17/50/prik
Zavod za brezplačno pravno pomoč (Patricij Maček) –
30‑31/46/prik
Novosti pravnega varstva v postopkih javnega naročanja (Nejc
Brezovar) – 44/3/uv
Tvoja Evropa (Lora Briški) – 33/38/prik

pravnomočnost
Pravnomočnost sodbe pomembnejša od vsebinske kakovosti
sodbe – 19/24/sp
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Ne bis in idem – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari v luči
EKČP (Ines Gorjup) – 26/25/sp

pravo EU
Zloraba delegiranih pooblastil Komisije v primeru teran (Matija
Miklič) – 3‑4/3/uv
Ob 60. obletnici Rimske pogodbe (Janja Hojnik) – 11/19/č
Listina EU (Lora Briški) – 12‑13/50/prik
Zdravstveno zavarovanje in pravo EU (Boštjan Zuljan) – 14/25/pril
EU: Z majhnimi koraki v diktaturo (Blaž Mrva in Miha Jesenko) –
14/31‑33/int
Listine in korespondenca EU v nacionalnih kazenskih postopkih
(Jorg Sladič) – 15/10‑13/č
Pravica do pozabe v praksi evropskih sodišč (Helena Uršič) –
16‑17/15‑16/č
Pravična obdavčitev e‑knjig po pravu EU? (Zoran Skubic) –
19/28‑29/sp
Pravice potnikov (Lora Briški) – 19/38/prik
Ne Ljubljanski pobudi za novo ustavo EU (Blaž Mrva) –
20‑21/15‑16/č
Odlična uvrstitev študentov PF Univerze v Ljubljani na tekmovanju
CEEMC (Ana Vlahek in Daniela Mozetič) – 20‑21/43‑ 44/por
Politix EU (Lora Briški) – 22/38/prik
Čezmejna objava osebnih podatkov telefonskih naročnikov po
pravu EU (Zoran Skubic) – 23/32‑33/sp
Ste (že) pripravljeni na maj 2018? (Nataša Pirc‑Musar) –
24‑25/6‑ 8/č
Skladnost (nacionalne) ureditve prometa s kmetijskimi zemljišči s
pravom EU (Andrej Hafner) – 24‑25/21‑23/č
Svetovalna mnenja v luči postopka predhodnega odločanja
(Mateja Veingerl) – 24‑25/27‑28/č
Beneška komisija včeraj, danes in jutri (Ciril Ribičič) – 26/19/č
The Pirate Bay in pravo EU: že golo upravljanje in dajanje na voljo
platform za spletno izmenjavo varovanih del krši avtorsko
pravico (Zoran Skubic) – 26/26‑27/sp
Sojino mleko ni »mleko« po pravu EU (Zoran Skubic) –
27/26‑27/sp
Kršenje prava EU se je povečalo (Toni Tovornik) – 27/34/por
Vzročnost v zasebnem pravu pod vplivom prava EU – sodba
Sodišča EU Sanofi Pasteur, C‑621/15 (Jorg Sladič) –
28‑29/10‑13/č
Civilna kazen v evropskem in slovenskem pravu (Eneja Drobež) –
30‑31/21‑23/č
Slovenska ureditev avtarkije na področju krvne plazme ni v skladu
s pravom EU (Zoran Skubic) – 30‑31/36‑37/sp
Prepoved nepoštenih poslovnih praks po pravu EU (seveda) velja
tudi za delo zasebnih družb za izterjavo odstopljenih terjatev
bank (Zoran Skubic) – 33/28‑29/sp
Luxembourg locuta, causa finita (Jorg Sladič) – 36‑37/26‑30/č
Nespodobno povabilo v luči Uredbe (EU) št. 604/2013 (Sebastjan
Zbičajnik) – 38/6‑7/č
Pravni status multinacionalnih delavcev v EU (Janja Hojnik) –
39‑40/13‑16/č
Ali je obveznost plačila RTV‑prispevka v skladu s pravom EU? (Jorg
Sladič) – 39‑40/25‑27/č
Zakonodajni vozni red EU (Patricij Maček) – 41‑42/50/prik
Pogoj minimalne telesne višine za zasedbo delovnega mesta
policista je po pravu EU diskriminatoren (Zoran Skubic) –
44/32‑33/sp
Izsiljevanje (Ciril Ribičič) – 47/23/č
Določitev najnižje višine odvetniške nagrade ni (vedno) v skladu s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 49‑50/37‑38/sp

pravosodje
Nazaj v boljše čase (Hinko Jenull) – 1/23/č
V register vpisane vse nerazglašene sodne oporoke (Toni
Tovornik) – 2/34/por
Postresničnostna resničnost (Hinko Jenull) – 7‑8/23/č
Ničelna toleranca do korupcije (Toni Tovornik) – 9/34/por
Državno odvetništvo (Toni Tovornik) – 10/34/por
Hitreje do pravice (Patricij Maček) – 10/38/prik
Zahtevki zaradi nerazglašenih oporok (Toni Tovornik) – 14/34/por
Evropsko javno tožilstvo (Toni Tovornik) – 15/34/por

Premiki k večji dostopnosti sodnih obravnav (Toni Tovornik) –
16‑17/46/por
Zadržan odnos do lestvice držav Doing Business (Miodrag
Đorđević) – 20‑21/19‑23/odm
Lani manj novih zadev na pravobranilstvu (Toni Tovornik) –
23/38/por
Lani v Sloveniji za 6,2 odstotka manj zaprtih oseb (Toni Tovornik) –
24‑25/42/por
Zamude pri vpogledu v vpisnike (Toni Tovornik) – 39‑40/46/por
Minister opozarja tudi na neenotno tožilsko prakso (Toni
Tovornik) – 41‑42/46/por

pravoznanstvo
Klasične pravne praznine v sodni praksi (Anja Jelen) –
3‑4/15‑17/č
Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji aktualnega
kapitalizma (Mato Gostiša) – 34/13‑15/č
Pravo in jezik (Patricij Maček) – 48/33‑34/por

prebivališče
Rezidenti države pogodbenice – 6/23/erar
Izzivi in dileme ob uveljavitvi novega Zakona o prijavi prebivališča
(Kornelija Marzel) – 28‑29/23‑24/č

predkazenski postopek
Dokazi, pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, se hranijo,
dokler se hrani kazenski spis – 16‑17/30‑32/sp
Osredotočenost suma pri kaznivem dejanju povzročitve prometne
nesreče iz malomarnosti (Luka Vavken) – 28‑29/25‑27/č

predkupna pravica
Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči (Miha Juhart) –
10/3/uv

predsednik republike
Ustavni položaj predsednika republike (Bruna Žuber) – 1/33/prik
Govor (Tomaž Pavčnik) – 9/21/č
O predsedniku republike skozi samoodmev: institucionalizacija
odgovornosti namesto promocijske slamnatosti (Andraž
Teršek) – 36‑37/11‑12/č

predsednik vlade
Javni poziv predsedniku vlade – 10/20/č

prejudicialnost
Predhodno vprašanje v civilnem postopku (Luigi Varanelli) –
12‑13/13‑16/č

prekarno delo
Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev (Janja Rakovec
Bodnaruk in Valentina Franca) – 5/21/pril

prekrškovno pravo
Plačilo izrečene globe v primeru umika zahteve za sodno varstvo
(Petra Šubernik) – 7‑8/17‑18/č
Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku
(Luka Vavken) – 10/10‑12/č
Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških (Jure Praprotnik) –
12‑13/20‑22/č
Kršitev pritožnikove pravice do sodnega varstva – 12‑13/29/sp
Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku – prekrški
v steku – polovična globa – 12‑13/29‑31/sp
Novela Zakona o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 14/6‑ 8/č
Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe (Hinko
Jenull) – 18/23/pril
Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za
določene kategorije motornih vozil (Mojca Curk) – 27/6‑ 8/č
Nevestno delo policistov v postopku o prekršku – 34/25/mo
Pomanjkljivosti postopka o prekršku proti tujemu prevozniku –
38/24/mo

premoženjska korist
Problematika zastaranja (izvršitve) odvzema premoženjske koristi
(Marko Štante) – 12‑13/28‑29/č
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prestajanje kazni
Rok za vložitev predloga za nadomestitev izvršitve kazni zapora
z delom v splošno korist – 16‑17/33‑35/sp
Lani v Sloveniji za 6,2 odstotka manj zaprtih oseb (Toni Tovornik) –
24‑25/42/por
SE ugotavlja manjšo prezasedenost zaporov (Toni Tovornik) –
36‑37/46/por

preživnina
glej tudi očetovstvo
Vpliv spremenjenih okoliščin na zvišanje oziroma znižanje
preživnine za otroka (Eva Šmirmaul) – 3‑4/31‑32/č

pridržanje
Ponovno primer napačno evidentiranega trenutka odvzema
prostosti – 5/24/mo
Tujca več kot štiri ure po pridržanju ostala v prostorih za
pridržanje – 48/31/mo

prisilna poravnava
glej tudi insolvenčno pravo
Pasti upniške prisilne poravnave (Aleš Kaluža) – 35/12‑13/č

prispevki
glej tudi davki in socialna varnost
FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za
socialno varnost – 34/24/erar

pritožba
Absurdenija – pravna dežela neizvršljivo‑izvršljivih upravnih odločb
(Almin Gorinjac) – 24‑25/27/pril

privolitev
Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi
medicinski posegi brez privolitve (Ivan Šelih) – 18/12‑13/č
Privolitev v obdelavo osebnih podatkov (Tamara Petrović) –
18/15‑16/č
(Ne)veljavnost tihe privolitve (Matej Vošner) – 30‑31/31/mo

priznanja pravnikom
Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2016 (1. del) (Andraž Teršek) –
28‑29/42‑ 43/por
Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2016 (2. del) (Andraž Teršek) –
30‑31/39‑ 40/por
Priznanja in nagrade za leto 2017 – 39‑40/6‑9/por
Kdo so ex officio najvplivnejši slovenski pravniki (Marko Pavliha) –
45‑46/3/uv
Najvplivnejši pravniki leta 2017 (Patricij Maček) – 47/31‑32/por
Izjemen uspeh študenta PF v Ljubljani na mednarodnem
študentskem tekmovanju v pravu človekovih pravic
v Budimpešti – 48/35/č

probacija
Predlog Zakona o probaciji (Jasmina A. Tabaković) –
16‑17/23‑24/č

prokura
Vpis prokurista v sodni register (pri zavodih) (Klemen Eržen) –
14/8‑9/č
Delo prokurista in zakonitega zastopnika v lastnem podjetju (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/30‑31/vo

promet
Redno vzdrževanje cest – vegetacija (Direkcija RS za
infrastrukturo) – 6/23‑24/vo
Poškodba gume na avtocesti – zavarovanje (Janez Starman) –
6/24/vo

prost pretok blaga, storitev, kapitala …
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Poštena Unija? (Janja Hojnik) – 36‑37/31/č
Notranji trg (Podrobnejši opis) – 39‑40/35/erar

Računsko sodišče
Pismo (Tomaž Pavčnik) – 49‑50/29/č

raziskovanje
Država z najbolj ekstremno uporabo faktorja vpliva (Janja Hojnik) –
44/26/č

referendum
Referendumi, zapolnjevanje protiustavnih praznin in sistematizacija
prava (Tomaž Pavčnik) – 2/21/č
Referendum v luči 25‑letnice Ustave (Patricij Maček) –
5/32‑33/por
Referendum na drugem tiru (Ciril Ribičič) – 33/21/č
Presoja ustavnosti referenduma – 45‑46/31/sp

regres
glej tudi plače, letni dopust in delovno pravo
Rok za izplačilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 18/23/vo
Upokojitev delavke in regres (Nana Weber) – 22/24/vo
Izplačilo regresa po 1. juliju (Nina Scortegagna Kavčnik) –
26/21/vo

rejništvo
glej tudi skrbništvo
Rejništvo in stiki (Nada Caharijaz Ferme) – 19/14‑16/č

represija
Kaznovalna represija ni rešitev (Kaja Batagelj) – 16‑17/43/č

revidiranje
Z novelo zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije –
45‑46/29/erar

revizija (pravno sredstvo)
Odgovor vlade glede nenotifikacije določb o obveznih revizijah –
28‑29/30/erar
Državna revizijska komisija je sodišče v smislu člena 267 Pogodbe
o delovanju EU (Jorg Sladič) – 33/6‑ 8/č
Nova ureditev revizije v upravnem sporu (Erik Kerševan) –
34/20‑21/č

rezervacije (davčne)
Davčna osnova – rezervacije (vprašanja in odgovori) – 15/25/erar

roditeljska pravica
glej tudi družinsko pravo
Korist otroka, korist roditelja ali korist postopka? (Frida Burkelc in
Brina Felc) – 49‑50/8‑9/č

S
samoodločba
glej tudi Katalonija
Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem (Matej Avbelj) – 35/3/uv
Katalonija, Slovenija in ADP (Ivan Kristan) – 41‑42/17‑18/č
Slovenski razmislek o katalonskem primeru – pojasnila ustavnega
pravnika (Andraž Teršek) – 43/8‑9/č
Mit in resnica o katalonskem vprašanju (Patricij Maček) –
49‑50/40‑ 41/por

samostojni podjetnik
glej tudi podjetnik posameznik
Novosti na področju registracije s.p. – 20‑21/29/erar
Popoldanski s.p. (Nina Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/32‑33/vo
Invalid in popoldanski s. p. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
32/26/vo

Schengen
Sistematični nadzor (Andrej Špenga) – 14/3/uv

Scripturam
Ključ je v osebnostih (Janja Hojnik) – 3‑4/29/č

S

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Med pravno stroko in pravno znanostjo (Janja Hojnik) – 10/21/č
Evropa brez hitrosti (Janja Hojnik) – 16‑17/27/č
Zgolj tehnološka platforma, ne taksi ... (Janja Hojnik) – 23/23/č
Pravo in Scopus (Janja Hojnik) – 30‑31/27/č
Poštena Unija? (Janja Hojnik) – 36‑37/31/č
Država z najbolj ekstremno uporabo faktorja vpliva (Janja Hojnik) –
44/26/č

sindikati
Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev (Janja Rakovec
Bodnaruk in Valentina Franca) – 5/21/pril

Slovenija
Republika Slovenija in ratifikacija Konvencije o delu v pomorstvu
(Suzana Kamenšak) – 1/18‑19/č
Otvoritev sodnega leta 2017 – med priložnostmi in tveganji (Nina
Betetto) – 5/3‑ 4/uv
Nekateri vidiki nacionalne podstati Republike Slovenije (Igor
Vuksanović) – 9/10‑11/č
Deložacija zaradi 124 evrov dolga je nesorazmerna – Vaskrsić proti
Sloveniji (Lena Šutanovac) – 19/27‑28/sp
Izvajanje sodne oblasti v letu 2016 (Toni Tovornik) – 20‑21/46/por
Sivo polje kaznovanja – pravičnost kaznovalnih odškodnin (Katja
Piršič) – 22/23/pril
(Ne)zagotavljanje človekovih pravic v Sloveniji (Toni Tovornik) –
28‑29/46/por
V enem letu razveljavljenih 56 odločb Vrhovnega sodišča (Toni
Tovornik) – 35/34/por
Zasilni izhod? (Jože Mencinger) – 39‑40/34/č
Slovenija: najdražje sodstvo v EU (Katja Štemberger, Blaž Mrva) –
41‑42/12‑13/č
Neučinkovitost slovenskega kazenskega pravosodja – resničnost
ali mit? (Boštjan Zrnec Orlič) – 45‑46/22‑25/č
Pahor, fiskalna unija in federacija (Jože Mencinger) – 45‑46/28/č
Zmanjševanje zaostankov in skrajševanje časa reševanja
pomembnejših zadev (Toni Tovornik) – 49‑50/46/por

Slovenski državni holding (SDH)
Poletno paberkovanje (Jože Mencinger) – 28‑29/29/č

slovenski jezik
Oglasi in jedilniki v tujem jeziku in javna raba slovenščine (Branka
Knafelc) – 5/21‑22/vo

služnost
Sončne elektrarne – zanimivejša pravna vprašanja (Nina Planinšek
in Jure Planinšek) – 2/23/pril

smrt
Smrt delavke, katere delo delavec nadomešča (Nana Weber) –
24‑25/29/vo

sobodajalec
glej tudi najemna pogodba
Brošura za sobodajalce – fizične osebe – 20‑21/29/erar

socialna država
Ali res vedo, da »morajo« delati v korist in dobrobit ljudi? (Andraž
Teršek) – 9/6‑ 8/č
Kako potovati od »uradničkov« do uradnikov? (Vlasta
Nussdorfer) – 20‑21/3/uv
Pogumno izplutje iz varnega akademskega zaprtega morja
in odpiranje prostora za razpravo (Patrick Vlačič) –
41‑42/44‑ 45/prik

socialna pomoč
Kako potovati od »uradničkov« do uradnikov? (Vlasta
Nussdorfer) – 20‑21/3/uv

socialna varnost
Zneski pavšalnih prispevkov za leto 2017 – 1/25/erar
Delna upokojitev – slovenski in avstrijski model (Andreja Hojnik
Šlamberger) – 9/15‑17/č
FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za
socialno varnost – 34/24/erar

Breme reform sistemov socialne varnosti in varstvo premoženja po
EKČP: kdaj je preveč premalo? (Tina Korošec) – 44/33‑34/sp
Razmislek o evropskem stebru socialnih pravic (Valentina
Franca) – 49‑50/23‑24/č

socialno pravo
Osnove delovnega in socialnega prava (Polonca Končar) –
28‑29/44‑ 45/prik

socialno varstvo
Preživljanje staršev (Toni Tovornik) – 7‑8/38/por
Socialni spor – prekoračitev tožbenega zahtevka pred sodiščem
druge stopnje – 10/24/sp
Reorganizacija CSD do konca poletja 2018 (Toni Tovornik) –
19/34/por
Prepoved ponovnega vpisa v evidenco brezposelnih oseb –
pravica do nadomestila za invalidnost – 24‑25/30‑31/sp
Pravica do znižanega plačila vrtca za otroka romunske
državljanke – 32/26/mo
Stanovanjska problematika žensk, žrtev nasilja (Vesna Mesec) –
45‑46/15‑16/č
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance –
osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
(Podrobnejši opis) – 48/29/erar

sodelovalno gospodarstvo
glej tudi gospodarstvo
Izzivi sodelovalnega gospodarstva (Luka Mišič) – 18/17‑19/č
Kaj je Uber? (Ivo Grlica in Primož Mikolič) – 23/15‑18/č
Delavec v delitveni ekonomiji (1): opravljanje dela ali storitev?
(Valentina Franca in Urška Gliha Škrjanec) – 36‑37/13‑15/č
Delavec v delitveni ekonomiji (2): kakšno bo delovnopravno varstvo
prihodnosti? (Urška Gliha Škrjanec in Valentina Franca) –
38/12‑14/č
Zasebnost v sodelovalni ekonomiji (Aleš Završnik) – 38/21/č

sodišča
glej tudi sodstvo
Dvoreznost modifikacije obtožbe s strani sodišča (Ana Hederih) –
1/25/č
Država bo po novem lahko bolje ščitila svoje interese pred
mednarodnimi sodišči in arbitražami (Ana Polak Petrič) –
3‑4/19‑21/č
Pobudnik ni prejel pojasnila sodišča – 9/27/mo
Evropsko sodišče za človekove pravice vis‑a‑vis Sodišču Evropske
unije – tehtanje med svobodo izražanja in avtorsko pravico
v spletnem okolju (Suzana Pecin) – 16‑17/6‑ 8/č
Premiki k večji dostopnosti sodnih obravnav (Toni Tovornik) –
16‑17/46/por
Višje sodišče naj ne bo le »razveljavišče« (Petra Hren) – 22/33/por
Okrajno sodišče potrebovalo več kot leto in sedem mesecev za
posredovanje pritožbe višjemu sodišču – 28‑29/33/mo
Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice – kršitve ustavnih
pravic po območjih višjih sodišč (Andraž Teršek in Jurij
Toplak) – 30‑31/25‑26/č
Kdaj bomo končno imeli eno višje sodišče? (Andrej Ekart) –
36‑37/3/uv
Zamude pri vpogledu v vpisnike (Toni Tovornik) – 39‑40/46/por

Sodišče Evropske unije
Testiranje sestavin kozmetičnih izdelkov na živalih je v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 1/30‑31/sp
Ocenjevanje skladnosti medicinskih pripomočkov (Neža
Kompare) – 1/31‑32/sp
Izvršba (davčne) terjatve in insolvenčni postopek zoper dolžnika
v drugi državi članici (Alenka Antloga) – 2/28‑29/sp
Konec obveznega kolektivnega upravljanja malih pravic? (Eneja
Drobež) – 3‑4/36‑37/sp
Tarifna razvrstitev proizvodov Linex (Neža Kompare) –
3‑4/37‑38/sp
Pavšalna obveznost hrambe podatkov o prometu in o lokaciji
je (še vedno) v nasprotju s pravom Unije (Zoran Skubic) –
5/28‑29/sp
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Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega
subjekta v postopku javnega naročanja (Klemen Pohar) –
5/29‑30/sp
Vezanost javnega naročnika na določila lastne razpisne
dokumentacije (Klemen Pohar) – 6/29/sp
Kreditne pogodbe – kdaj je izguba pravice do obresti in stroškov
kredita dopustna sankcija po pravu EU? (Zoran Skubic) –
6/30/sp
Kdaj je prodajalec (za)res »prodajalec« po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 7‑8/32‑33/sp
Učinkovitost postopka obravnavanja prošnje za subsidiarno
zaščito (Alenka Antloga) – 7‑8/33‑34/sp
Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis? (Miro Prek, Marko
Pavliha, Marko Ilešič) – 9/23/pril
Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 9/29‑30/sp
Izstopno obdavčenje nerealiziranih kapitalskih dobičkov fizičnih
oseb (Alenka Antloga) – 10/28‑29/sp
Izločitev neplačanih pokojninskih prispevkov iz stečajne mase
(Alenka Antloga) – 11/28‑29/sp
Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih
javnega naročanja (Klemen Pohar) – 12‑13/38‑39/sp
Hrvaški notarji – in slovenski CoVL – niso »izvršilna sodišča« po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 12‑13/39‑ 40/sp
Pogoj gospodarske odvisnosti pri in‑house oddaji javnih naročil
(Klemen Pohar) – 14/29/sp
Pravična cena telefonskih klicev za poprodajne storitve po pravu
Unije (Zoran Skubic) – 15/28/sp
Ali pravica biti pozabljen po pravu Unije velja tudi za osebne
podatke, ki so objavljeni v sodnem in poslovnem registru?
(Zoran Skubic) – 16‑17/37‑38/sp
Neodgovorno ravnanje z odpadnimi gumami: Slovenija ponovno
kršila okoljsko pravo Unije (Zoran Skubic) – 18/28‑29/sp
Pravična obdavčitev e‑knjig po pravu EU? (Zoran Skubic) –
19/28‑29/sp
Omejitev možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti
v postopku javnega naročanja (Klemen Pohar) – 20‑21/35/sp
Ponovno o odškodnini za odpovedane lete po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 20‑21/36‑37/sp
Precedenčni primer glede vračanja prosilcev za mednarodno
zaščito (Alenka Antloga) – 20‑21/37‑38/sp
Oblastna ravnanja in javna naročila (Aleksij Mužina) –
22/30‑31/sp
Čezmejna objava osebnih podatkov telefonskih naročnikov po
pravu EU (Zoran Skubic) – 23/32‑33/sp
Pasti e‑bančništva: potrebna skrbnost banke v primeru
e‑sprememb splošnih pogojev poslovanja po pravu EU (Zoran
Skubic) – 24‑25/33‑34/sp
Oglaševanje zobozdravstvenih storitev (Neža Kompare) –
24‑25/34‑35/sp
Prepoved nošenja verskih simbolov na delovnem mestu je
dopustna (Patricij Maček) – 24‑25/35‑36/sp
The Pirate Bay in pravo EU: že golo upravljanje in dajanje na voljo
platform za spletno izmenjavo varovanih del krši avtorsko
pravico (Zoran Skubic) – 26/26‑27/sp
Trk letala s ptico (Neža Kompare) – 26/27‑28/sp
Sojino mleko ni »mleko« po pravu EU (Zoran Skubic) –
27/26‑27/sp
Prodaja predvajalnikov za »spletne pirate« in streaming (Luka
Vlačić) – 27/28‑29/sp
Vzročnost v zasebnem pravu pod vplivom prava EU – sodba
Sodišča EU Sanofi Pasteur, C‑621/15 (Jorg Sladič) –
28‑29/10‑13/č
Zgolj resni, natančni in dosledni indici so lahko podlaga za
vzpostavitev vzročne zveze med uporabo cepiva in (neljubo)
boleznijo (Zoran Skubic) – 28‑29/38‑39/sp
Kršitev po cilju ali po učinku – učinek sodbe v zadevi Groupement
des cartes bancaires (Živa Južnič) – 30‑31/29/pril
Slovenska ureditev avtarkije na področju krvne plazme ni v skladu
s pravom EU (Zoran Skubic) – 30‑31/36‑37/sp
(Nova) pravila dostopa do vsebine pisnih vlog strank v postopku
pred Sodiščem EU po pravu EU (Zoran Skubic) –
32/29‑30/sp
Strankina želja po verski nevtralnosti delavke in prepoved
diskriminacije (Patricij Maček) – 32/31/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Prepoved nepoštenih poslovnih praks po pravu EU (seveda) velja
tudi za delo zasebnih družb za izterjavo odstopljenih terjatev
bank (Zoran Skubic) – 33/28‑29/sp
Darilo za 25. rojstni dan (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih (Jorg Sladič) – 34/6‑9/č
Kaznivo dejanje goljufije na škodo EU med evropskim in
nacionalnim pravom (Andrej Ferlinc) – 34/24/pril
Prometna nesreča delavca v tujini, subrogacija in tožba
delodajalca zoper tujo zavarovalnico povzročitelja nesreče po
pravu EU: kje tožiti? (Zoran Skubic) – 34/29‑30/sp
Namen posebnega varstva pred odpovedjo delovnega razmerja
delavcu invalidu (Alenka Antloga) – 34/31‑32/sp
Spet o odškodnini za zamujene ali odpovedane lete po pravu
Unije: višina odškodnine je neodvisna od števila vmesnih
prestopov (Zoran Skubic) – 35/31‑32/sp
Obvestilo o sodbi Sodišča Evropske unije (C‑288/16) v zvezi
z obravnavo storitev, ki so neposredno povezane z izvozom, po
ZDDV‑1 – 36‑37/34/erar
Prodajna ali podjemna pogodba: dileme glede (primerne) zaščite
potrošnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 36‑37/41‑ 42/sp
Lažni podatki o lastništvu motornega vozila v zavarovalni pogodbi
po pravu Unije ne povzročijo neveljavnosti zavarovalne
pogodbe (Zoran Skubic) – 38/28‑29/sp
Ali bo Sodišče EU prenehalo slediti sodni praksi Evropskega
sodišča za človekove pravice? (Suzana Pecin) –
39‑40/19‑22/č
Pravila spletne prodaje ekološko pridelanih proizvodov (Zoran
Skubic) – 41‑42/38‑39/sp
Igranje bridža, briškole ali taroka ni »šport« v smislu direktive
o DDV, je pa lahko »kultura« (Zoran Skubic) – 43/33‑34/sp
Pogoj minimalne telesne višine za zasedbo delovnega mesta
policista je po pravu EU diskriminatoren (Zoran Skubic) –
44/32‑33/sp
Prenos statutarnega sedeža gospodarske družbe v drugo državo
članico ne sme biti pogojen s predhodno likvidacijo te družbe
(Zoran Skubic) – 45‑46/37‑38/sp
Raba delovnega stroja se v luči doktrine Vnuk ne šteje za »uporabo
vozila« v smislu prava EU (Zoran Skubic) – 47/29‑30/sp
Pravica do prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do
plačanega letnega dopusta (Nana Weber) – 48/32/sp
Določitev najnižje višine odvetniške nagrade ni (vedno) v skladu s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 49‑50/37‑38/sp
Delni kopernikanski obrat Sodišča EU glede razmerja med
nacionalnim ustavnim redom in pravom EU (Anže Erbežnik) –
49‑50/38‑39/sp

sodni postopek
Zastopanje občin v sodnih postopkih (Toni Tovornik) – 26/34/por
(Nova) pravila dostopa do vsebine pisnih vlog strank v postopku
pred Sodiščem EU po pravu EU (Zoran Skubic) –
32/29‑30/sp

sodni register
glej tudi poslovni register
Položaj izbrisane pravne osebe v kazenskem postopku (Ivan
Pridigar) – 1/20‑22/č
Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP (Zoran
Skubic) – 10/26‑28/sp
Ali bi kazalo točkam VEM dati pooblastilo za vložitev določenih
vlog, ki merijo na izbris d. o. o. iz sodnega registra? (Jelka
Lugarič) – 12‑13/19‑20/č
Vpis prokurista v sodni register (pri zavodih) (Klemen Eržen) –
14/8‑9/č
Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe (Hinko
Jenull) – 18/23/pril

Sodni svet
glej tudi sodstvo
Primožič (Tomaž Pavčnik) – 15/23/č
Zrcalo izmišljene zgodbe (Tomaž Pavčnik) – 22/21/č

sodniki
glej tudi sodišča
Dodeljevanje zadev (Toni Tovornik) – 5/34/por

S

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Novi standardi sodniške nepristranskosti v kazenskem postopku
(Boštjan Polegek) – 11/16‑18/č
Primožič (Tomaž Pavčnik) – 15/23/č
Slabi zgledi vlečejo tudi sodnike (Igor Strnad) – 16‑17/10‑11/č
Sodniki in izzivi poklicne etike (Patricij Maček) – 18/32‑33/por
Sodnik mora odločati samostojno (Matija Damjan) –
20‑21/40‑ 41/por
Zrcalo izmišljene zgodbe (Tomaž Pavčnik) – 22/21/č
Svoboda izražanja slovenskega sodnika (Jorg Sladič) –
23/18‑22/č
Prisednik, porotnikov surogat (Marko Novak) – 27/3/uv
Zakaj do preklica ne bom predaval? (Tomaž Pavčnik) – 28‑29/28/č
Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom (Matevž
Krivic) – 30‑31/17‑19/č
ESČP: nov način odločanja sodnika posameznika (Lena
Šutanovac) – 30‑31/32‑33/sp
Hvaliti dobro, kritizirati slabo ali oboje? (Andraž Teršek) – 32/3/uv
Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom (II) (Matevž
Krivic) – 32/19‑21/č
Videz nepristranskosti (Hinko Jenull) – 34/22/č
Sodniki porotniki na tnalu (Marko Novak) – 36‑37/34/pril
Postopanje sodnice v skladu z načelom največje otrokove koristi –
36‑37/37/mo
Moč ločenih mnenj (Jan Zobec) – 41‑42/3/uv
Zborno kazensko sojenje – anahronizem ali progres? (Boštjan
Polegek) – 44/19‑22/odm
Se bodo »štempljali« tudi sodniki in poslanci? (Katarina Rajgelj) –
49‑50/6‑7/č
Javna obsodba – fizičnega – nasilja nad sodnikom VS (Andraž
Teršek, Jernej Letnar Černič in Matej Avbelj) – 49‑50/28/por

sodstvo
glej tudi sodniki in sodišča
Sodstvo kot resničnostni šov (Janez Tekavc) – 3‑4/6‑7/č
(Ne)ustreznost ureditve drugega odstavka 11. člena Zakona
o brezplačni pravni pomoči (Brina Felc) – 3‑4/7‑ 8/č
Odprta vprašanja glede snemanja glavnih obravnav (Toni
Tovornik) – 3‑4/46/por
Otvoritev sodnega leta 2017 – med priložnostmi in tveganji (Nina
Betetto) – 5/3‑ 4/uv
SoStat – sodna statistika (Gregor Zagozda) 5/38/prik
Pravni interes – enkrat tako, drugič drugače (Barbara Zobec) –
7‑8/25/pril
Izvajanje sodne oblasti v letu 2016 (Toni Tovornik) – 20‑21/46/por
INSOLV‑INFO (Patricij Maček) – 24‑25/46/prik
Hvaliti dobro, kritizirati slabo ali oboje? (Andraž Teršek) – 32/3/uv
Videz nepristranskosti (Hinko Jenull) – 34/22/č
V enem letu razveljavljenih 56 odločb Vrhovnega sodišča (Toni
Tovornik) – 35/34/por
Slovenija: najdražje sodstvo v EU (Katja Štemberger, Blaž Mrva) –
41‑42/12‑13/č
Zmanjševanje zaostankov in skrajševanje časa reševanja
pomembnejših zadev (Toni Tovornik) – 49‑50/46/por

sovražni govor
Svoboda izražanja glede holokavsta (Andraž Teršek) – 23/13‑15/č
Nemški boj zoper sovražni govor in lažne novice na socialnih
omrežjih (Grega Oprčkal) – 44/16‑18/č

spletna prodaja
Pravila spletne prodaje ekološko pridelanih proizvodov (Zoran
Skubic) – 41‑42/38‑39/sp

spor
Socialni spor – prekoračitev tožbenega zahtevka pred sodiščem
druge stopnje – 10/24/sp
Kolektivni delovni spor – reprezentativnost sindikata – bistvena
kršitev določb pravdnega postopka – prekluzija –
12‑13/33‑34/sp
Reševanje sporov v športu (Patricij Maček) – 14/30‑31/por
Mednarodna konferenca o reševanju sporov LAC‑UNCITRAL
(Lena Šutanovac) – 16‑17/40‑ 41/por

Le še dopuščena revizija v delovnih in socialnih sporih – ali bi nas
moralo skrbeti? (Biserka Kogej Dmitrovič) – 44/11‑13/č

sposobnost ponudnika
glej tudi javna naročila
Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN‑3? (Maja Prebil) – 27/8‑10/č
Ali lahko fizična oseba v postopkih javnega naročanja nastopa kot
ponudnik – stališče Državne revizijske komisije (Njives Prelog
Neffat) – 48/23‑26/č

stanovanja
glej nepremičnine, stvarno pravo in stanovanjsko pravo

stanovanjsko pravo
Enkratno plačilo obnove fasade s strani etažnega lastnika (Anita
Napotnik) – 2/23/vo
Pristojnost mestnih občin za vodenje registra upravnikov stavb
(Miloš Senčur) – 33/13‑15/č
Boljše izvajanje zakonodaje za boljše upravljanje (Boštjan
Udovič) – 41‑42/19‑20/č
Stanovanjska problematika žensk, žrtev nasilja (Vesna Mesec) –
45‑46/15‑16/č
(Ne)smiselnost obveznosti pridobivanja soglasij za opravljanje
mirne dejavnosti v stanovanju (Lidija Srebrnjak) – 47/21‑22/č
Enotna ureditev upravljanja večlastniških nepremičnin (Boštjan
Udovič) – 49‑50/17‑18/č

stare devizne vloge
glej tudi bančništvo
Verifikacija starih deviznih vlog – sodba v zadevi Ališić (Tadeja
Novinc in Tanja Lovšin Praček) – 7‑8/9‑12/č

statistika
Javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
vrednosti za uporabo ZJN‑3 – t. i. evidenčna naročila (Blažka
Vrsajković) – 7‑8/12‑13/č
Vladavina prava ali algoritmov? (Aleš Završnik) – 24‑25/25/č

stavbna pravica
Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice
(Aleksij Mužina in Žiga Rejc) – 39‑40/17‑18/č

stavka
Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije (Janez
Novak) – 5/15‑18/č
Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru
stavke v Slovenski filharmoniji (Luka Tičar) – 11/6‑7/odm
Stavka in pravice tretjih oseb (Janez Novak) – 24‑25/17‑20/č

stečaj
glej tudi stečajni postopek, upniki in insolvenčno pravo
Lestvica Doing Business Svetovne banke – kako izboljšati
slovensko uvrstitev (Andrej Ekart) – 11/23/pril

stečajni postopek
glej tudi stečaj
Predlog upnika za začetek stečajnega postopka kot dejanje,
ki povzroči pretrganje zastaranja terjatve (Matic Nedog) –
1/14‑16/č
Sestavina kot predmet stečajne mase (Slađana Vrenčur) – 6/6‑7/č
Odločbe mimo življenja, ki se dogaja v stečaju (Anita Lulić) –
7‑8/36‑37/por
Stroški najemnine v posebni stečajni masi in položaj ločitvenih
upnikov (Tone Jagodic) – 10/17‑19/č
Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot
izločitvena pravica v stečaju (Slađana Vrenčur) – 18/9‑11/č
Pasti upniške prisilne poravnave (Aleš Kaluža) – 35/12‑13/č

stroški
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve – 3‑4/31/erar
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –
15/25/erar
Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku (Jernej
Podlipnik) – 32/6‑7/č
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Mednarodnopravne možnosti države za uveljavljanje povračila
stroškov za sprejem prebežnikov (Vasilka Sancin in Marko
Krajnc) – 41‑42/21‑23/č
Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi (Aleš Kobal in Tadej
Dubrovnik) – 44/8‑9/č

stvarne napake
glej tudi pogodbeno pravo
Varstvo potrošnikov pred zavajajočim oglaševanjem v veljavni
pravni ureditvi (Denis Potočnik) – 47/13‑14/č

stvarno pravo
Obročno plačilo pri razpolaganju s premoženjem v lasti države in
občin (Nejc Zemljak) – 1/6‑7/č
Sestavina kot predmet stečajne mase (Slađana Vrenčur) – 6/6‑7/č
Pridobitev osebne služnosti – priposestvovanje – pravna
praznina – 6/26‑28/sp
Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih (Tomaž
Mavri) – 12‑13/10‑11/č
Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot
izločitvena pravica v stečaju (Slađana Vrenčur) – 18/9‑11/č
K spreminjanju stvarnega prava I (Andrej Berden) – 23/25/pril
K spreminjanju stvarnega prava II (Andrej Berden) – 23/25/pril
Samovoljna usposobitev nujne poti za rabo – pravno priznana
škoda – 27/22‑24/sp
Varstvo nevpisanih lastninskih položajev (Matjaž Tratnik) –
28‑29/19‑22/č
Negatorna tožba – obstoj stvarne pravice – družbena opravičljivost
rušenja objekta – 34/25‑27/sp
Ugotavljanje vzajemnosti po novem: manj birokracije, več
učinkovitosti (Darja Šumah) – 35/17‑19/č
Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice
(Aleksij Mužina in Žiga Rejc) – 39‑40/17‑18/č
Pravice najemnika v primeru prenosa lastninske pravice (Slađana
Vrenčur) – 48/11‑12/č

svetovni mir
Mir na svetu je mnogo več od floskul misic in politikov (Marko
Pavliha) – 30‑31/3‑ 4/uv
Med pravom in interesi (Andrej Ferlinc) – 33/3/uv

svoboda izražanja
glej tudi človekove pravice
Volilna propaganda in svoboda izražanja (Jurij Toplak) – 2/11‑13/č
Svoboda izražanja med dolžnostjo najostrejše kritike in pravico do
laganja (Andraž Teršek) – 11/13‑15/č
Optimizem volje (Andraž Teršek) – 16‑17/3/uv
Okrogla miza: Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj
s svobodo izražanja in kako z mediji (Andraž Teršek) –
16‑17/44‑ 45/por
Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj s svobodo
izražanja in mediji (Katarina Emeršič) – 19/30/por
Svoboda izražanja glede holokavsta (Andraž Teršek) – 23/13‑15/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2017

Š
šolstvo
glej tudi izobraževanje
Obvezne šolske dejavnosti in pravica do veroizpovedi (Lena
Šutanovac) – 2/27/sp
Glasovanje o ravnatelju (Nana Weber) – 7‑8/25‑26/vo
Sporen izrek vzgojnega ukrepa – 15/27/mo
Nadaljevanje študija in vrednotenje učnega uspeha v srednji šoli
v tujini – 16‑17/33/mo
Šolstvo in izobraževanje brez ljubezni in srčnosti pomenita temo in
hlad (Andraž Teršek) – 23/34‑35/č
Zagotavljanje vegetarijanske prehrane v šolah – 33/26/mo
Elektronska pošta za neimenovanega naslovnika v šolah
(Frančiška Al‑Mansour) – 44/28/vo
Uresničevanje verske svobode v slovenskih javnih šolah mogoče
le s pomočjo lažnih zdravniških spričeval (Patricij Maček) –
44/35‑36/por

šport
Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških (Jure Praprotnik) –
12‑13/20‑22/č
Reševanje sporov v športu (Patricij Maček) – 14/30‑31/por
Zoper doping z resetiranjem atletskih rekordov? (Vesna Bergant
Rakočević) – 20‑21/23‑24/č
Zločin in kazen Justina Gatlina (Vesna Bergant Rakočević) –
30‑31/23‑24/č
Varuh športnikovih pravic (Patricij Maček) – 35/38/prik
Igranje bridža, briškole ali taroka ni »šport« v smislu direktive
o DDV, je pa lahko »kultura« (Zoran Skubic) – 43/33‑34/sp
Šport, politika in pravo – izključitev Rusije iz Olimpijskih iger
(Vesna Bergant Rakočević) – 48/3/uv

štipendije
Davčna obravnava štipendij – 26/21/erar

študenti
glej tudi fakulteta
Prva Delovnopravna klinika (Patricij Maček) – 12‑13/44‑ 45/por
Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi
pogodbe s študenti (Marko Blatnik in Andraž Teršek) –
47/8‑9/č

študentsko tekmovanje
Willem C. Vis Moot – mednarodno tekmovanje v poznavanju
gospodarske arbitraže (Lena Šutanovac) – 19/31‑32/por
Odlična uvrstitev študentov PF Univerze v Ljubljani na tekmovanju
CEEMC (Ana Vlahek in Daniela Mozetič) – 20‑21/43‑ 44/por
Izjemen uspeh študenta PF v Ljubljani na mednarodnem
študentskem tekmovanju v pravu človekovih pravic
v Budimpešti – 48/35/č

Švica
Zloraba delegiranih pooblastil Komisije v primeru teran (Matija
Miklič) – 3‑4/3/uv

Svoboda izražanja slovenskega sodnika (Jorg Sladič) –
23/18‑22/č
Odgovornost upravljavca bloga za anonimne komentarje (Lena
Šutanovac) – 23/29‑30/sp
Previsoke odškodnine za obrekovanje omejujejo svobodo govora
(Lena Šutanovac) – 28‑29/35/sp
Vprašanje svobode govora povzroči razkol mnenj med sodniki
velikega senata ESČP (Lena Šutanovac) – 38/26‑28/sp
Dileme svobode izražanja v slovenski družbi (Jernej Letnar
Černič) – 38/32‑33/prik
Konflikt svobode izražanja medijev pri poročanju o kazenskih
postopkih in pravice obdolženca do zasebnosti (Ines Gorjup) –
39‑40/40/sp

svoboda zborovanja
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Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in
političnem) kontekstu (Jan Zobec) – 15/15‑18/č

T
tehnološki razvoj
Zgolj tehnološka platforma, ne taksi ... (Janja Hojnik) – 23/23/č

teorija prava
Klasične pravne praznine v sodni praksi (Anja Jelen) –
3‑4/15‑17/č
Legalizem ali onkraj? (Luka Martin Tomažič) – 3‑4/39‑ 40/por
Razmišljanje o pomenu metodologije pri pravnem raziskovanju in
izobraževanju (Tilen Štajnpihler Božič) – 12‑13/11‑12/č

terorizem
Sistematični nadzor (Andrej Špenga) – 14/3/uv
Teroristični napad čečenskih upornikov v Beslanu – epilog pred
ESČP (Lena Šutanovac) – 22/28‑30/sp

T–U
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tožba

umetna inteligenca

Stopničasta tožba – institut, ki ga uvaja novela ZPP‑E (Maja
Pangeršič) – 12‑13/7‑ 8/č

tožilstvo
Minister opozarja tudi na neenotno tožilsko prakso (Toni
Tovornik) – 41‑42/46/por
V kolesju (Hinko Jenull) – 48/27/č

transferne cene
Nadzor transfernih cen (podrobnejši opis) – 34/24/erar

transparentnost
Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci (Jože
Mencinger) – 12‑13/26/č
Prodaja NLB in transparentnost (Matej Tomažin) – 19/22/č

Industrializacija (Primož Cencelj) – 1/24/č
Možgansko hekanje (Aleš Završnik) – 5/19/č
Robotske odvetnice: za begunce in brezdomce (Aleš Završnik) –
11/21/č
Boj konceptov (Primož Cencelj) – 16‑17/28/č
Reštartajte se! – ideologija velikega podatkovja (Aleš Završnik) –
18/21/č
Vladavina prava ali algoritmov? (Aleš Završnik) – 24‑25/25/č
Prepoznavanje obrazov, zasebnost in javni prostori (Aleš
Završnik) – 32/22/č
Zasebnost v sodelovalni ekonomiji (Aleš Završnik) – 38/21/č
Ali je pravo pripravljeno na izzive umetne inteligence? (Jure
Jakšić) – 43/17‑19/č
Internet teles (Aleš Završnik) – 45‑46/27/č

univerzalni temeljni dohodek

transportno pravo
Ko ljudje potujejo, ko se stvari prevažajo ... tudi ne gre brez prava
(Marko Ilešič) – 11/32‑33/prik
Ali obstaja logistična pogodba? (Matjaž Kovač) – 22/6‑ 8/č
Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga (Matjaž Kovač) –
35/9‑11/č
Prevozno pravo (Matjaž Kovač) – 47/32‑33/prik

trg dela
Kaj prinašajo spremembe ZID‑1 in ZUTD (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 41‑42/23‑25/č

trgovina
Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in do kod
segajo nacionalni interesi v pravu WTO (Irena Peterlin) –
12‑13/23‑24/č
V senci ideoloških izzivov v globalni areni je začel veljati novi
sporazum WTO o olajševanju trgovine blaga (Irena Peterlin) –
16‑17/19‑21/č
Svobodna trgovina, izjeme v interesu nacionalne varnosti
in klavzule samopresoje – spolzek teren svetovnega
trgovinskega režima (Irena Peterlin) – 24‑25/15‑17/č

trgovinsko pravo
Pravila WTO so se »postarala« – letna konferenca o pravu
Svetovne trgovinske organizacije v Ženevi (Irena Peterlin) –
26/30‑31/por

trošarina
Vračilo celotnega zneska plačane trošarine (19. člen Zakona
o trošarinah) – 23/25/erar
Zvišanje trošarine za tobačne izdelke – 26/21/erar
Nov Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih
izdelkov – 39‑40/35/erar

tujci
glej tudi begunci
Maroški mladoletnici sta se izognili obsodbi zaradi istospolnosti
(Lena Šutanovac) – 30‑31/33‑34/sp
Pravni status multinacionalnih delavcev v EU (Janja Hojnik) –
39‑40/13‑16/č
Problematika Zakona o tujcih (Nika Oven) – 45‑46/9‑11/č
Tujca več kot štiri ure po pridržanju ostala v prostorih za
pridržanje – 48/31/mo

tujina
Problematika obdavčevanja dohodkov iz tujine (Matjaž Kovač) –
38/14‑16/č
Pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika (Podrobnejši
opis) – 43/30/erar

U
Uber
Kaj je Uber? (Ivo Grlica in Primož Mikolič) – 23/15‑18/č
Zgolj tehnološka platforma, ne taksi ... (Janja Hojnik) – 23/23/č

Helikopterski denar in univerzalni temeljni dohodek (Jože
Mencinger) – 2/22/č

upokojitev
glej tudi pokojninsko zavarovanje
Odpravnina ob poteku pogodbe in hkratni upokojitvi (Nana
Weber) – 3‑4/33/vo
Delo kmetov po upokojitvi (Urška Ahlin Ganziti) – 5/22‑23/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 11/23/vo
Upokojitev delavke (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/25/vo
Upokojitev delavke in regres (Nana Weber) – 22/24/vo

upravni postopek
Zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih
sredstev (Toni Tovornik) – 1/34/por
Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS? (Igor
Kadunc) – 9/8‑9/č
Možne alternative institutu odpovedi pravici do pritožbe
v upravnem postopku (Karin Drole) – 23/10‑12/č
Absurdenija – pravna dežela neizvršljivo‑izvršljivih upravnih odločb
(Almin Gorinjac) – 24‑25/27/pril
Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev
v pravdnem in upravnem postopku (Žiga Rejc, Klemen Pohar
in Aleksij Mužina) – 33/18‑20/č

upravni spor
Nova ureditev revizije v upravnem sporu (Erik Kerševan) –
34/20‑21/č

upravno pravo
Ustavna vrednota javnosti in transparentnosti – v funkciji vladavine
prava in demokratičnosti – glede vseh ravnanj in aktov javnih
oblasti – 7‑8/6/č
Pravni interes stranskega udeleženca za vložitev pritožbe zoper
sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka (Boris Vinski) –
7‑8/20‑21/č
Javni poziv predsedniku vlade – 10/20/č
Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča (Alenka
Dolinšek) – 12‑13/6/odm
Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov (Suzana
Pisnik) – 16‑17/13/č
Izzivi in dileme ob uveljavitvi novega Zakona o prijavi prebivališča
(Kornelija Marzel) – 28‑29/23‑24/č
Upravno procesno pravo (Patricij Maček) – 30‑31/41/prik
Pristojnost mestnih občin za vodenje registra upravnikov stavb
(Miloš Senčur) – 33/13‑15/č
O postopku dodelitve dovoljenja AIPA (Gorazd Trpin) –
39‑40/22‑24/odm
Še o postopku dodelitve dovoljenja AIPA (Špela Grčar) –
41‑42/10‑11/odm
Problematika Zakona o tujcih (Nika Oven) – 45‑46/9‑11/č
Pogodba o opremljanju: nekatera aktualna vprašanja (Žiga Rejc) –
45‑46/17‑18/č

Upravno sodišče RS
Kršitev po cilju ali po učinku – učinek sodbe v zadevi Groupement
des cartes bancaires (Živa Južnič) – 30‑31/29/pril
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U–V
ustavno pravo
Ustavni položaj predsednika republike (Bruna Žuber) – 1/33/prik
Pravica do pitne vode: papir prenese vse, z njim pa si lahko tudi kaj
obrišemo (Blaž Kovač) – 5/10‑11/č
Referendum v luči 25‑letnice Ustave (Patricij Maček) –
5/32‑33/por
Glasno je treba reči NE predlogu za samoplačništvo ob
zdravstvenih zapletih v primeru necepljenja (Andraž Teršek) –
6/18‑19/č
Tajni predpisi še leta 2017 (Patricij Maček) – 6/32‑33/por
Nekateri vidiki nacionalne podstati Republike Slovenije (Igor
Vuksanović) – 9/10‑11/č
Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice (Jernej
Letnar Černič) – 15/6‑7/č
Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in
političnem) kontekstu (Jan Zobec) – 15/15‑18/č
Spornost prakse neobrazloževanja sklepov o nesprejetju
v obravnavo (Matevž Krivic) – 16‑17/8‑9/č
O »rodoslovnih« prednikih slovenske države in o njihovih
»posvetnih ordningah« (Lovro Šturm) – 28‑29/8‑10/č
Sodba v imenu temeljne norme (Rok Svetlič in Jernej Letnar
Černič) – 28‑29/14‑16/č
Okrogla miza: Ali Evropska unija potrebuje ustavo? (Luka
Štrubelj) – 28‑29/40‑ 41/por
Rahljanje ustave (Marijan Pavčnik) – 32/18/č
Protiustavna obravnava LGBT in tožba zoper odločbo Ministrstva
za kulturo (Andraž Teršek) – 33/11‑13/č
Kompromisi s starim ob prodiranju novega (I) (Matevž Krivic) –
35/21‑23/č
Kompromisi s starim ob prodiranju novega (II) (Matevž Krivic) –
36‑37/8‑10/č
O predsedniku republike skozi samoodmev: institucionalizacija
odgovornosti namesto promocijske slamnatosti (Andraž
Teršek) – 36‑37/11‑12/č
Zadeva Magna in razlastitev v korist zasebnega podjetja (Marko
Brus) – 36‑37/19‑22/č
Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju (Bruna Žuber) –
36‑37/44‑ 45/prik
Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali (Andraž
Teršek) – 38/23/pril
Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali – Avtorjevo
pojasnilo na razna vprašanja po objavi (Andraž Teršek) –
41‑42/7/odm
Katalonija, Slovenija in ADP (Ivan Kristan) – 41‑42/17‑18/č
Pogumno izplutje iz varnega akademskega zaprtega morja
in odpiranje prostora za razpravo (Patrick Vlačič) –
41‑42/44‑ 45/prik
Kriza ustavne demokracije (Ciril Ribičič) – 43/6‑ 8/č
Slovenski razmislek o katalonskem primeru – pojasnila ustavnega
pravnika (Andraž Teršek) – 43/8‑9/č
Samo volitve predsednika, brez demokracije (Andraž Teršek) –
43/13‑14/č
Ustavnopravna ocena možnih – ali verjetnih – pogojev v javnih
razpisih (Andraž Teršek) – 47/26/pril
Ustavnopravni »z dežja pod kap« (Andraž Beguš) – 49‑50/25‑27/č
Delni kopernikanski obrat Sodišča EU glede razmerja med
nacionalnim ustavnim redom in pravom EU (Anže Erbežnik) –
49‑50/38‑39/sp

Ustavno sodišče RS
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Ustavno varovana pravica do pokojnine le za obvezno pokojninsko
zavarovanje – 5/23/sp
Osnovni podatki o sklenjenih poslih so javno dostopni –
5/23‑25/sp
Z globokim spoštovanjem do ustavnega sodišča in njegove
sistemske nepogrešljivosti (Andraž Teršek) – 7‑8/14‑16/č
Test DNK – brez objektivnega prekluzivnega roka – 9/24/sp
Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku
(Luka Vavken) – 10/10‑12/č
Posebna ureditev mora biti prilagojena naravi pravice do
pokojnine – 10/23/sp
Kršitev pritožnikove pravice do sodnega varstva – 12‑13/29/sp
Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice (Jernej
Letnar Černič) – 15/6‑7/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Konec vročanja odpovedi zaposlitve po pošti – 15/25‑26/sp
Dokazi, pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, se hranijo,
dokler se hrani kazenski spis – 16‑17/30‑32/sp
Premoženje nezakonitega in zakonitega izvora – odvzem
celotnega pomešanega premoženja neustaven – 16‑17/32/sp
Napačna uporaba določb ZFPPIPP privedla do kršitve ustavnih
pravic – 18/24‑25/sp
Pravnomočnost sodbe pomembnejša od vsebinske kakovosti
sodbe – 19/24/sp
Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice – kršitve ustavnih
pravic po območjih višjih sodišč (Andraž Teršek in Jurij
Toplak) – 30‑31/25‑26/č
Pokojninska doba brez dokupa ni v nasprotju z Ustavo –
39‑40/38‑39/sp
Pravni interes oškodovanca v kazenskem postopku – 41‑42/35/sp
Sistemska anomalija in protiustavnosti predpisov pri zaposlovanju
mladih (Andraž Teršek in Marko Blatnik) – 45‑46/6‑7/č
Presoja ustavnosti referenduma – 45‑46/31/sp
Pravica do spoštovanja doma pri inšpekcijskih ukrepih –
48/30‑31/sp
Nezdružljivost funkcij za preprečevanje konflikta interesov –
49‑50/32/sp

ustavno sodstvo
glej tudi ustavno sodišče RS
Z globokim spoštovanjem do ustavnega sodišča in njegove
sistemske nepogrešljivosti (Andraž Teršek) – 7‑8/14‑16/č
Sprememba stališča ustavnega sodišča kot razlog za
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (Alenka Razpet) –
12‑13/16‑18/č
O Ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih (Boris Mitar) –
15/31‑33/int
Odločanje o ustavni pritožbi – zastaranje enkrat tako, drugič
drugače (Andrej Ferlinc) – 19/17‑20/odm
Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom (Matevž
Krivic) – 30‑31/17‑19/č
Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom (II) (Matevž
Krivic) – 32/19‑21/č

V
valuta
Francoska dilema (Primož Cencelj) – 6/22/č

varnost
Sistematični nadzor (Andrej Špenga) – 14/3/uv
Reštartajte se! – ideologija velikega podatkovja (Aleš Završnik) –
18/21/č
Pametne naprave naj upravljajo pametni ljudje (Asja Strgaršek) –
18/30‑31/por

varnost pri delu
Zdravstveni pregledi delavcev (Nataša Belopavlovič) – 1/26‑27/vo
Nezgoda pri delu (Miha Šercer) – 9/23/vo
Odgovornost investitorja in izvajalca del – izdelava varnostnega
načrta po drugem odstavku 82. členu ZGO‑1 –
30‑31/30‑31/sp

varstvo okolja
Neodgovorno ravnanje z odpadnimi gumami: Slovenija ponovno
kršila okoljsko pravo Unije (Zoran Skubic) – 18/28‑29/sp
Kritika države pri vzpostavljanju protipoplavne varnosti in poziv k
nujni okrepitvi njene vloge – 27/24/mo
Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske
dajatve – 36‑37/34/erar
Zdrav duh v zdravem telesu je mogoč le v zdravem okolju! (Patricij
Maček) – 38/31‑32/por
MOP javnosti onemogočilo kakovostno sodelovanje pri pripravi
Zakona o varstvu okolja – 39‑40/36/mo
Občinsko (ne)poznavanje okoljske zakonodaje – 47/26‑27/mo
Dostop do okoljskih podatkov v praksi Informacijskega
pooblaščenca (Kristina Kotnik Šumah) – 48/15‑16/č
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varstvo osebnih podatkov
Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih (Toni
Tovornik) – 2/26/mo
TDCJ – varstvo osebnih podatkov po ameriško (Gregor Zagozda)
2/38/prik
Možgansko hekanje (Aleš Završnik) – 5/19/č
Anonimnost uporabnikov predplačniških paketov (Primož
Križnar) – 6/23/pril
Posredovanje podatkov o bralcu (Toni Tovornik) – 6/26/mo
Pridobitev TRR zapustnika (Toni Tovornik) – 7‑8/29/mo
Pridobivanje podatkov o osebnem dohodku pri drugem
delodajalcu (Toni Tovornik) – 10/25/mo
Pravno priznanje spola v Sloveniji (Miha Istenič) – 14/20‑21/č
Fotokopiranje osebne izkaznice ob spremembi številke TRR (Matej
Vošner) – 14/28/mo
Pravica do pozabe v praksi evropskih sodišč (Helena Uršič) –
16‑17/15‑16/č
Posredovanje osebnih podatkov invalidov (Matej Vošner) –
16‑17/31/mo
Privolitev v obdelavo osebnih podatkov (Tamara Petrović) –
18/15‑16/č
Google koledar (Matej Vošner) – 18/24/mo
Katere osebne podatke lahko pridobi sindikat (Matej Vošner) –
19/25/mo
Posredovanje osebnih podatkov etažnega lastnika tretjim osebam
(Matej Vošner) – 20‑21/32/mo
Varovanje osebnih podatkov in transparentnosti pred pomembnimi
izzivi (Mojca Prelesnik) – 22/3/uv
Fotografiranje in osebni podatki otrok (Matej Vošner) – 22/26/mo
Pošiljanje kopij osebnih dokumentov po navadni in e‑pošti (Matej
Vošner) – 23/27/mo
Ste (že) pripravljeni na maj 2018? (Nataša Pirc‑Musar) –
24‑25/6‑ 8/č
Posredovanje osebnih podatkov o subvenciji hrane (Matej
Vošner) – 24‑25/30/mo
Posredovanje osebnih podatkov odvetniku s strani šol (Matej
Vošner) – 26/23/mo
Posredovanje osebnih podatkov učiteljice očetu odvetniku (Matej
Vošner) – 32/28/mo
Objava imen in priimkov nadzorovanih oseb v poročilu nadzornega
odbora (Matej Vošner) – 33/25/mo
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov kot kolegijski organ?
(Nenad Mrdaković) – 34/16‑17/č
Objava imen in priimkov članov političnih strank (Matej Vošner) –
34/26/mo
Osebni podatki pokojnika in lokacija groba (Matej Vošner) –
36‑37/38/mo
Podatek o višini plače zaposlenega (Matej Vošner) – 39‑40/37/mo
Objava licenčne številke veterinarja (Matej Vošner) – 41‑42/36/mo
Slovenski poskus št. 1 oziroma prvi osnutek novele Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Zlatka Markovič in Maja Brajnik) –
43/23‑25/č
Dopustnost uporabe tehnologije Deep Packet Inspection (Matej
Vošner) – 44/30/mo
Objava fotografij učencev na spletni strani šole in rezultatov krosa
na oglasni deski (Matej Vošner) – 45‑46/33/mo
Podatki o plači, s katerimi se lahko seznani vodja enote (Matej
Vošner) – 47/28/mo
Osebni podatki donatorjev (Matej Vošner) – 48/30/mo
Objava fotografij na spletni strani (Matej Vošner) – 49‑50/34/mo

varstvo potrošnikov
Vem več – stvarna napaka (Gregor Zagozda) 1/38/prik
Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije (Zoran
Skubic) – 9/29‑30/sp
Varstvo potrošnikov pred zavajajočim oglaševanjem v veljavni
pravni ureditvi (Denis Potočnik) – 47/13‑14/č

varstvo živali
Testiranje sestavin kozmetičnih izdelkov na živalih je v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 1/30‑31/sp
Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali (Andraž
Teršek) – 38/23/pril

Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali – Avtorjevo
pojasnilo na razna vprašanja po objavi (Andraž Teršek) –
41‑42/7/odm

Varuh človekovih pravic
O kazenski ovadbi ni bilo odločeno več let – 1/28/mo
Birokratski pristop organa pri vpisu v tujini rojenega otroka
v matični register – 3‑4/34/mo
Ponovno primer napačno evidentiranega trenutka odvzema
prostosti – 5/24/mo
CSD ne sme vzpostavljati stikov med otrokom in starši, če jih je
sodišče prepovedalo – 7‑8/28/mo
Pobudnik ni prejel pojasnila sodišča – 9/27/mo
S pomočjo Varuha do hitrejše obravnave zadeve – 10/27/mo
Problematika (pre)splošno opredeljenih omejitev delovne
zmožnosti – 12‑13/30/mo
Dolžnost preživljanja šolajočega se otroka – 14/26/mo
Sporen izrek vzgojnega ukrepa – 15/27/mo
Nadaljevanje študija in vrednotenje učnega uspeha v srednji šoli
v tujini – 16‑17/33/mo
Dolgotrajno odločanje o pritožbi Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti – 18/26/mo
Neučinkovito informiranje o spremembi predpisov predstavlja
kršitev načela dobrega upravljanja – 19/26/mo
Kako potovati od »uradničkov« do uradnikov? (Vlasta
Nussdorfer) – 20‑21/3/uv
Zamujen rok za uveljavljanje olajšave zaradi pomanjkljive
informacije davčnega organa – 20‑21/33/mo
Pomanjkljiv plačilni nalog mestnega redarstva – 22/25/mo
Prezrtje oškodovanke v kazenskem postopku – 23/28/mo
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pomanjkljivo
obveščala javnost – 26/22/mo
Kritika države pri vzpostavljanju protipoplavne varnosti in poziv k
nujni okrepitvi njene vloge – 27/24/mo
Okrajno sodišče potrebovalo več kot leto in sedem mesecev za
posredovanje pritožbe višjemu sodišču – 28‑29/33/mo
O pritožbi zoper cestninsko nadzornico je bilo odločeno šele po
posredovanju Varuha – 30‑31/32/mo
Pravica do znižanega plačila vrtca za otroka romunske
državljanke – 32/26/mo
Zagotavljanje vegetarijanske prehrane v šolah – 33/26/mo
Nevestno delo policistov v postopku o prekršku – 34/25/mo
Določanje datuma specialističnega pregleda – 35/30/mo
Postopanje sodnice v skladu z načelom največje otrokove koristi –
36‑37/37/mo
Pomanjkljivosti postopka o prekršku proti tujemu prevozniku –
38/24/mo
MOP javnosti onemogočilo kakovostno sodelovanje pri pripravi
Zakona o varstvu okolja – 39‑40/36/mo
Ni pristojnega za ukrepanje v primeru množičnega pojava
posteljnih stenic – 41‑42/37/mo
Krepitev Varuha človekovih pravic (Vlasta Nussdorfer) – 43/3/uv
Kljub obljubam ministrice vse po starem – 43/31/mo
Zakoniti zastopnik osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ne
more dati privolitve za zdravljenje na oddelku pod posebnim
nadzorom – 44/29/mo
Dolgotrajnost postopka za vrnitev poslovne sposobnosti z zamudo
roka pri izdelavi izvedenskega mnenja – 45‑46/32/mo
Občinsko (ne)poznavanje okoljske zakonodaje – 47/26‑27/mo
Tujca več kot štiri ure po pridržanju ostala v prostorih za
pridržanje – 48/31/mo
Izbrisane obsodbe v osebnem spisu obsojenca – 49‑50/33/mo

Velika Britanija
Ključ je v osebnostih (Janja Hojnik) – 3‑4/29/č

verska svoboda
Obvezne šolske dejavnosti in pravica do veroizpovedi (Lena
Šutanovac) – 2/27/sp
Prepoved nošenja verskih simbolov na delovnem mestu je
dopustna (Patricij Maček) – 24‑25/35‑36/sp
Strankina želja po verski nevtralnosti delavke in prepoved
diskriminacije (Patricij Maček) – 32/31/sp
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Šolska prehrana – posebni obroki iz verskih razlogov (Nana
Weber) – 36‑37/34‑35/vo
Uresničevanje verske svobode v slovenskih javnih šolah mogoče
le s pomočjo lažnih zdravniških spričeval (Patricij Maček) –
44/35‑36/por

videonadzor
Videonadzor v dvigalih (Toni Tovornik) – 3‑4/35/mo
Dolžnost zavarovanja videonadzornega sistema (Toni Tovornik) –
11/25/mo
Vpogled v posnetke videonadzora (Toni Tovornik) – 12‑13/32/mo

visoko šolstvo
glej tudi izobraževanje in fakulteta
Med elitizmom in podaljšanim bivanjem (Sandi Kodrič) – 5/20/č
Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi
pogodbe s študenti (Marko Blatnik in Andraž Teršek) –
47/8‑9/č

Vlada Republike Slovenije
Pravica do odgovora na mnenje prvostopenjskega organa
o pritožbi v postopku pred Komisijo za pritožbe iz delovnega
razmerja pri Vladi RS (Franci Krivec) – 6/19‑20/č
Zakonitost, oholost in zdrava pamet (Jože Mencinger) – 18/22/č
Pri večini predpisov kršen rok za javno obravnavo (Toni Tovornik) –
18/34/por
Poletno paberkovanje (Jože Mencinger) – 28‑29/29/č

vladavina prava
Ustavna vrednota javnosti in transparentnosti – v funkciji vladavine
prava in demokratičnosti – glede vseh ravnanj in aktov javnih
oblasti – 7‑8/6/č
Vladavina prava ni bipolarno beleženje zmag in porazov (Andraž
Teršek) – 38/3/uv
Princeps legibus solutus (Janez Kranjc) – 47/6‑7/č
Vladavina prava v primežu boja za moč (Jernej Letnar Černič in
Matej Avbelj) – 47/30‑31/por
Ahmadov problem je bistveno drugačen od Arnoldovega (Matevž
Krivic) – 48/21‑23/č

volilna zakonodaja
(Ne)ustreznost volilnega sistema (Toni Tovornik) – 44/38/por

volitve
Volilna propaganda in svoboda izražanja (Jurij Toplak) – 2/11‑13/č
Glasovalni kalkulator (Patricij Maček) – 32/38/prik
Samo volitve predsednika, brez demokracije (Andraž Teršek) –
43/13‑14/č

vrednostni papirji
glej tudi dividende in delniška družba
Načelo abstraktnosti menične zaveze (Polona Kukovec) –
5/13‑15/č
Dividende in novi stroški (Matej Tomažin) – 24‑25/26/č

Vrhovno sodišče RS
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Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – insolventnost –
1/27‑28/sp
Fikcija vročitve sodnega pisanja – dejansko prebivališče stranke –
pravica do izjave v postopku – 2/24/sp
Presoja ustavnosti kolektivne pogodbe – solidarnostni prispevki –
3‑4/34‑36/sp
Razlaga drugega odstavka 20. a člena ZOZP – 5/25‑26/sp
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka – načelo
kontradiktornosti – načelo materialne resnice – 6/25‑26/sp
Pridobitev osebne služnosti – priposestvovanje – pravna
praznina – 6/26‑28/sp
Pravni interes – enkrat tako, drugič drugače (Barbara Zobec) –
7‑8/25/pril
Pogodba o finančnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje
pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov – 7‑8/27‑29/sp
Tridimenzionalna znamka – oblika blaga kot znamka – razlikovalni
učinek – 7‑8/29‑30/sp
Rok za izpodbijanje izjave o priznanju očetovstva – 9/24‑26/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Poslovanje sodstva – sodna statistika Vrhovnega sodišča RS
(Gregor Zagozda) 9/38/prik
Socialni spor – prekoračitev tožbenega zahtevka pred sodiščem
druge stopnje – 10/24/sp
Pokojninska doba – dodana doba – posebna doba – 10/24‑26/sp
Odpoklic članov sveta delavcev – 11/24/sp
Upravljanje skupnega premoženja zakoncev – posojilo zakoncu
kot podjetniku – 11/24‑26/sp
Prenos materialnih avtorskih pravic – računalniški program –
dostop do izvorne kode – 11/26‑27/sp
Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku – prekrški
v steku – polovična globa – 12‑13/29‑31/sp
Sklepčnost tožbe – listine kot del trditvene podlage – neupravičena
pridobitev – vzročna zveza med prikrajšanjem in obogatitvijo –
12‑13/31‑33/sp
Kolektivni delovni spor – reprezentativnost sindikata – bistvena
kršitev določb pravdnega postopka – prekluzija –
12‑13/33‑34/sp
Odškodninska odgovornost – škoda zaradi poplav – kršitev
razpravnega načela – 12‑13/35‑36/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravih dejanj – sosporništvo – dediči –
razpravno načelo – 14/25‑27/sp
Odškodninska odgovornost člana uprave družbe – splošna
odškodninska odgovornost – 15/26‑27/sp
Rok za vložitev predloga za nadomestitev izvršitve kazni zapora
z delom v splošno korist – 16‑17/33‑35/sp
Odpoved trajnega dolžniškega razmerja – uporaba komunalne
infrastrukture – prenehanje vznemirjanja lastninske pravice –
16‑17/35‑36/sp
Spregled pravne osebnosti – določnost tožbenega zahtevka –
18/25‑27/sp
Ekstradicijski pripor – utemeljen sum – razumljivost prevoda tuje
listine – 19/24‑26/sp
Vrnitev preveč izplačanih plač – javni uslužbenci –
20‑21/31‑34/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – nadurno
delo – 20‑21/34/sp
Delodajalec, ki posreduje delo delavcev drugemu uporabniku –
odpoved pogodbe o zaposlitvi – 22/25‑27/sp
Nadomestilo plače za praznik – 23/26‑28/sp
Prepoved ponovnega vpisa v evidenco brezposelnih oseb –
pravica do nadomestila za invalidnost – 24‑25/30‑31/sp
Kolektivna pogodba za policiste – plačilo nadur in prenos viškov
oziroma mankov ur – 24‑25/31‑32/sp
Odpoved trajnega dolžniškega razmerja – uporaba komunalne
infrastrukture – odpovedni rok – 26/22‑24/sp
Samovoljna usposobitev nujne poti za rabo – pravno priznana
škoda – 27/22‑24/sp
Nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev
v stečajnem postopku prerekane terjatve – pravica do izjave
v postopku – 27/25‑26/sp
Odgovornost investitorja in izvajalca del – izdelava varnostnega
načrta po drugem odstavku 82. členu ZGO‑1 –
30‑31/30‑31/sp
Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas –
agencijski delavec – 32/27‑28/sp
Načelo formalne legalitete v izvršilnem postopku – ugovor
izpolnitve obveznosti – plačilo davčnega odtegljaja za upnika s
strani dolžnika – 33/24‑26/sp
Negatorna tožba – obstoj stvarne pravice – družbena opravičljivost
rušenja objekta – 34/25‑27/sp
Potrošniška pogodba – nepošteni pogodbeni pogoji – cena
storitve – 35/28‑31/sp
V enem letu razveljavljenih 56 odločb Vrhovnega sodišča (Toni
Tovornik) – 35/34/por
Preizkus predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne
poravnave – 36‑37/37‑39/sp
Denarna odškodnina pravni osebi – 38/24‑26/sp
Procesna skrbnost stranke v postopku obnove – 39‑40/36‑38/sp
Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja
premoženja – zastaranje – prekluzija – 41‑42/35‑38/sp
Pravica do sodnega varstva – oblikovanje tožbenega zahtevka –
procesna skrbnost stranke – 43/31‑33/sp

V–Z
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Ugotavljanje deležev na skupnem premoženju – trditveno breme –
pravica do sodnega varstva – 44/29‑32/sp
Pravilo ne ultra alterum tantum – vrnitev plačanega v izvršbi –
45‑46/32‑34/sp
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 47/27‑28/sp
Pismo (Tomaž Pavčnik) – 49‑50/29/č
Premoženjsko zavarovanje – ničnost poravnave – zmota – obseg
škode – čezmerno prikrajšanje – 49‑50/33‑35/sp
Stečajni postopek nad pozneje najdenim premoženjem –
zadržanje zastaranja zaradi nepremagljivih ovir –
49‑50/35‑36/sp

vročanje
Fikcija vročitve sodnega pisanja – dejansko prebivališče stranke –
pravica do izjave v postopku – 2/24/sp
Ustavno sodišče razveljavilo pravila o vročanju odpovedi pogodbe
o zaposlitvi po pošti (Nina Scortegagna Kavčnik) – 14/10‑12/č
Konec vročanja odpovedi zaposlitve po pošti – 15/25‑26/sp
Podjetnikom in podjetjem se večina dokumentov FURS vroča le še
elektronsko – 26/21/erar
Novosti ureditve vročanja (Toni Tovornik) – 34/34/por
Elektronsko vročanje obračuna plače (Žiga Cvetko) –
41‑42/32‑33/č

vstopna pravica
Pravne posledice dedne nevrednosti (Polona Kukovec) –
16‑17/11‑12/č

WTO
Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in do kod
segajo nacionalni interesi v pravu WTO (Irena Peterlin) –
12‑13/23‑24/č
V senci ideoloških izzivov v globalni areni je začel veljati novi
sporazum WTO o olajševanju trgovine blaga (Irena Peterlin) –
16‑17/19‑21/č

Z
Z obrobja postave
Referendumi, zapolnjevanje protiustavnih praznin in sistematizacija
prava (Tomaž Pavčnik) – 2/21/č
Govor (Tomaž Pavčnik) – 9/21/č
Primožič (Tomaž Pavčnik) – 15/23/č
Zrcalo izmišljene zgodbe (Tomaž Pavčnik) – 22/21/č
Zakaj do preklica ne bom predaval? (Tomaž Pavčnik) – 28‑29/28/č
Poljub, drugič (Tomaž Pavčnik) – 35/25/č
Utež cesarjevih novih oblačil (Tomaž Pavčnik) – 43/28/č
Pismo (Tomaž Pavčnik) – 49‑50/29/č

zakonodaja
Kaznivo dejanje po 240. členu KZ‑1 v luči predvidene novele E
(Mojca Turinek) – 3‑4/10‑12/č
Zakonodajni odzivi na pojav novih psihoaktivnih snovi v EU (Tanja
Frank Eler) – 7‑8/18‑20/č
Družinski zakonik je v dobro otrok in družin (Andrej Del‑Fabro) –
12‑13/3‑ 4/uv
Moč pravnega izročila (Hinko Jenull) – 14/23/č
Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s postopkom
za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega
zemljišča (Vanja Maček) – 15/19‑21/č
Več predpisov, več varuhov, manj razuma (Sandi Kodrič) – 15/24/č
Obseg odločanja o dovoljenosti dokazov na predobravnavnem
naroku (Aleksander Karakaš) – 16‑17/29/pril
Zakonitost, oholost in zdrava pamet (Jože Mencinger) – 18/22/č
Kateri interni akti so (ne)obvezni (Nina Scortegagna Kavčnik) –
18/23‑24/vo
Pri večini predpisov kršen rok za javno obravnavo (Toni Tovornik) –
18/34/por
Politix EU (Lora Briški) – 22/38/prik
Spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki že veljajo (Ivanka
Demšar Potočnik) – 32/12‑13/č
Pravica neizbranega kandidata do vpogleda v gradivo izbirnega
postopka po ZDR‑1 in ZJU (Tadej Škrube) – 32/24‑25/č

Relativnost 46. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah
(Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) – 34/28/sp
Pretiravanje s pravičnostjo (Sandi Kodrič) – 36‑37/32/č
Novela ZKP‑N še ni pod streho (Toni Tovornik) – 38/34/por
Novela ZKP‑N in temeljni postulati kazenskega procesnega prava
(Zlatko Dežman) – 39‑40/28‑32/č
Nov Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih
izdelkov – 39‑40/35/erar
Kaj prinašajo spremembe ZID‑1 in ZUTD (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 41‑42/23‑25/č
Zakonodajni vozni red EU (Patricij Maček) – 41‑42/50/prik
Slovenski poskus št. 1 oziroma prvi osnutek novele Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Zlatka Markovič in Maja Brajnik) –
43/23‑25/č
Avtomobilsko razogljičenje ali sprenevedanje (Sandi Kodrič) –
43/29/č
Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi (Aleš Kobal in Tadej
Dubrovnik) – 44/8‑9/č
Sistemska anomalija in protiustavnosti predpisov pri zaposlovanju
mladih (Andraž Teršek in Marko Blatnik) – 45‑46/6‑7/č
Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank vlada pošilja v DZ –
45‑46/29/erar
Detektivi za spremembo zakonodaje (Toni Tovornik) –
45‑46/42/por
Orisi nekaterih rešitev osnutka Zakona o varstvu potrošnikov
(Nenad Mrdaković) – 47/9‑11/č
Novela ZPP‑E in zastaranje (Igor Strnad) – 47/12‑13/č
Avtentična razlaga ZKP (Toni Tovornik) – 47/34/por
Druga novela Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije
(Roman Lavtar) – 48/13‑15/č
Evropska unija spodbuja zakonodajno sled (Albin Igličar) –
49‑50/19‑20/č
Družinski zakonik – spremembe, ki začnejo veljati pred njegovo
uporabo, in tiste, ki že veljajo (Nana Weber) – 49‑50/31/pril
Lexcrunch (Patricij Maček) – 49‑50/50/prik

zapor
glej tudi prestajanje kazni
SE ugotavlja manjšo prezasedenost zaporov (Toni Tovornik) –
36‑37/46/por

zaposlovanje
Hramba dokumentacije v postopku izbire kandidata za zaposlitev
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/30/vo
Pravica neizbranega kandidata do vpogleda v gradivo izbirnega
postopka po ZDR‑1 in ZJU (Tadej Škrube) – 32/24‑25/č

zasebnost
Rule 41 (pravilo 41) (Primož Križnar) – 5/11‑12/č
Okrogla miza: Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj
s svobodo izražanja in kako z mediji (Andraž Teršek) –
16‑17/44‑ 45/por
Pametne naprave naj upravljajo pametni ljudje (Asja Strgaršek) –
18/30‑31/por
Prepoznavanje obrazov, zasebnost in javni prostori (Aleš
Završnik) – 32/22/č
Zasebnost v sodelovalni ekonomiji (Aleš Završnik) – 38/21/č

zastaranje
Predlog upnika za začetek stečajnega postopka kot dejanje,
ki povzroči pretrganje zastaranja terjatve (Matic Nedog) –
1/14‑16/č
Problematika zastaranja (izvršitve) odvzema premoženjske koristi
(Marko Štante) – 12‑13/28‑29/č
Zastaranje terjatev za prispevke za elektriko in plin (Borut Bratina
in Luka Martin Tomažič) – 38/8‑9/č
Zastaranje v davčnem pravu pomeni prenehanje obveznosti
(Jernej Podlipnik) – 41‑42/6‑7/č
Novela ZPP‑E in zastaranje (Igor Strnad) – 47/12‑13/č

zaščita
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja, ki ga uveljavlja
zagovornik javnega interesa (Maja Prebil) – 44/13‑15/č
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Pravno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 45‑46/19‑21/č
Pravno varstvo neizbranega ponudnika po 26. novembru 2017
(Matjaž Kovač) – 49‑50/21‑23/č

zaupanje v pravo
Postresničnostna resničnost (Hinko Jenull) – 7‑8/23/č
Moč pravnega izročila (Hinko Jenull) – 14/23/č

zaupnost podatkov
Varovanje zaupnosti podatkov v postopkih javnega naročanja
(Matjaž Kovač) – 26/6‑ 8/č

zavarovalništvo
Prometna nesreča delavca v tujini, subrogacija in tožba
delodajalca zoper tujo zavarovalnico povzročitelja nesreče po
pravu EU: kje tožiti? (Zoran Skubic) – 34/29‑30/sp
Zavarovanje transporta v zakonodaji Republike Slovenije (Matjaž
Kovač) – 35/27/pril
Lažni podatki o lastništvu motornega vozila v zavarovalni pogodbi
po pravu Unije ne povzročijo neveljavnosti zavarovalne
pogodbe (Zoran Skubic) – 38/28‑29/sp
Raba delovnega stroja se v luči doktrine Vnuk ne šteje za »uporabo
vozila« v smislu prava EU (Zoran Skubic) – 47/29‑30/sp
Premoženjsko zavarovanje – ničnost poravnave – zmota – obseg
škode – čezmerno prikrajšanje – 49‑50/33‑35/sp

zavarovanje
Razlaga drugega odstavka 20. a člena ZOZP – 5/25‑26/sp
Poškodba gume na avtocesti – zavarovanje (Janez Starman) –
6/24/vo
Registracija, zavarovanje in tehnični pregled traktorja (Miha
Jesenko) – 7‑8/26‑27/vo

zdravstvena oskrba
glej tudi zdravstvo
Nižji prag nečloveškega ravnanja – neupoštevanje možnosti
življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja (Lena
Šutanovac) – 7‑8/31‑32/sp
Meje zdravstvenega zavarovanja so meje mojega sveta:
o svobodi ravnanja in izbire življenjskega sloga (Luka Mišič) –
30‑31/11‑13/č
Prekinitev zdravljenja za ohranjanje življenja in preprečitev
eksperimentalnega zdravljenja otroka navkljub nasprotovanju
staršev (Luka Vlačić) – 30‑31/34‑36/sp

zdravstveno zavarovanje
Zneski pavšalnih prispevkov za leto 2017 – 1/25/erar

Knjige domačih avtorjev
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Igor Kaučič (ur.): Ustavni položaj predsednika republike –
1/33
Nina Plavšak (uv. pojasnila): ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-G
ter uvodnimi pojasnili – 2/31-33
Damjan Možina (uv. pojasnila): Obligacijski zakonik
z uvodnimi pojasnili – 9/32-33
Marko Pavliha, Patrick Vlačič in Karla Oblak: Prevozno
pravo – 11/32-33 in 47/32-33
Nejc Brezovar: Prepoved diskriminacije glede na starost
– 20-21/44-45
Miha Šercer in Nina Scortegagna Kavčnik: Odpoved
pogodbe o zaposlitvi – 23/36-37
Marijan Pavčnik: Iskanje opornih mest – 24-25/40-41
Luigi Varanelli: Pogodbeno pravo III – Patologija pogod‑
be, prvi del – 26/32-33
Rado Bohinc: Družbena odgovornost – 27/32-33
Zvone Vodovnik in Luka Tičar: Osnove delovnega in
socialnega prava – 28-29/44-45
Erik Kerševan in Vilko Androjna: Upravno procesno
pravo – 30-31/41

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
Glasno je treba reči NE predlogu za samoplačništvo ob
zdravstvenih zapletih v primeru necepljenja (Andraž Teršek) –
6/18‑19/č
Zdravstveno zavarovanje in pravo EU (Boštjan Zuljan) – 14/25/pril
Ukinitev doplačil in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?
(Luka Mišič in Grega Strban) – 22/16‑18/č
Ali je dentalni turizem šele začetek? (Sandi Kodrič) – 26/20/č
Meje zdravstvenega zavarovanja so meje mojega sveta:
o svobodi ravnanja in izbire življenjskega sloga (Luka Mišič) –
30‑31/11‑13/č

zdravstvo
glej tudi medicina in pravo in zdravstvena oskrba
Zdravstveni pregledi delavcev (Nataša Belopavlovič) – 1/26‑27/vo
Cannabis Sativa L. je vprašanje interpretacije človekovih pravic
(Sanela Štadler) – 3‑4/9‑10/č
Tarifna razvrstitev proizvodov Linex (Neža Kompare) –
3‑4/37‑38/sp
Pravica do sodnega varstva v primeru namestitve v psihiatrično
bolnišnico (Alenka Antloga) – 12‑13/36‑37/sp
Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev (Katja Drnovšek) –
15/29‑30/por
Zdravstveni pregledi delavcev (Suzana Pisnik) – 18/8‑9/č
Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi
medicinski posegi brez privolitve (Ivan Šelih) – 18/12‑13/č
Oglaševanje zobozdravstvenih storitev (Neža Kompare) –
24‑25/34‑35/sp
Zgolj resni, natančni in dosledni indici so lahko podlaga za
vzpostavitev vzročne zveze med uporabo cepiva in (neljubo)
boleznijo (Zoran Skubic) – 28‑29/38‑39/sp
Določanje datuma specialističnega pregleda – 35/30/mo
Hormonski vložki in odgovornost zdravnika (Nana Weber) –
41‑42/33‑34/vo
Promocija zdravja na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 47/16/č
Sistematična, primerjalna in zgodovinska analiza koncesij
v slovenskem zdravstvu (Katja Triller Vrtovec) – 48/17‑20/č
Predhodni zdravniški pregled (Nina Scortegagna Kavčnik) –
48/29/vo

Združene države Amerike
Sivo polje kaznovanja – pravičnost kaznovalnih odškodnin (Katja
Piršič) – 22/23/pril

Združeno kraljestvo
Trnuljčica mednarodnih kaznivih dejanj se počasi prebuja (Mohor
Fajdiga) – 33/23/pril

Marijan Kocbek in Saša Prelič (uv. pojasnila): Zakon
o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1J in uvodnimi
pojasnili – 32/32-33
Bojan Tičar in Iztok Rakar: Pravo javne uprave –
33/32-33
Matija Žgur, Neža Kogovšek Šalamon in Boštjan
Koritnik (uredniki): Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju
– Liber Amicorum Ciril Ribičič – 36-37/44-45
Slavko Splichal (ur.): Zagovor javnosti: med svobodo
izražanja in sovražnim govorom – 38/32-33
Andraž Teršek: Socialna ustavna demokracija – Iz filo‑
zofije in teorije v prakso – 41-42/44-45
Lojze Ude, Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš in Andrej
Ekart (uv. pojasnila): Zakon o pravdnem postopku
z novelo ZPP-E in uvodnimi pojasnili – 43/35-37
Njives Prelog Neffat: In-house javno naročanje –
45-46/40-41
Matjaž Ambrož (uv. pojasnila): Kazenski zakonik (KZ‑1)
z uvodnimi pojasnili k noveli KZ-1E – 48/36-37
Marko Pavliha: Tipka Človek – 49-50/45

Z–Ž

pravna praksa – stvarno kazalo 2017
zemljišče
glej tudi nepremičnine
Prenos podjetja na drugo fizično osebo (Carmen Dobnik) –
6/24‑25/vo

zemljiška knjiga
Lestvica Doing Business Svetovne banke – kako izboljšati
slovensko uvrstitev (Andrej Ekart) – 11/23/pril
Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih (Tomaž
Mavri) – 12‑13/10‑11/č
Saniranje pomanjkanja pasivne legitimacije v primeru nujnega
sosporništva (Eva Šmirmaul) – 45‑46/29‑30/č

Dvojna zloraba prava (Matej Avbelj, Jurij Toplak in Andraž
Teršek) – 47/25/por

Zvezno sodišče ZR Nemčije
Odgovornost države za nezagotovitev mesta v vrtcu (Eneja
Drobež) – 22/27‑28/sp
Odvetnik je upravičen tudi do plačila za dejanje, ki ga ni opravil
(Eneja Drobež) – 41‑42/39‑ 40/sp

Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije
Irelevantna in zato legalna – nemška skrajna desnica (Špela
Kunej) – 5/26‑27/sp

Ž

zemljiški kataster
200 let zemljiškega katastra na Slovenskem (Urška
Klakočar‑Zupančič) – 45‑46/11‑12/č

zloraba
Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (Matjaž Ambrož) –
2/6‑ 8/č
Kaznivo dejanje po 240. členu KZ‑1 v luči predvidene novele E
(Mojca Turinek) – 3‑4/10‑12/č
Deset razlogov za podporo spremembi 240. člena KZ‑1 (kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti) (Niko Pušnik) – 5/8‑9/č
Zloraba pravice do informacije javnega značaja (Matej Vošner) –
26/12‑14/mo

Knjige tujih avtorjev
Stephen W. Smith, John Coggon, Clark Hobson, Richard Huxtable, Sheelagh McGuinness, José Miola
in Mary Neal (ur.): Ethical Judgments: Re-Writing
Medical Law – 3-4/44
Alison L. LACroix, Richard H. McAdams in Martha C.
Nussbaum (ur.): Fatal Fictions: Crime and Investigation
in Law and Literature – 6/32
Kelyn Bacon QC: European Union Law of State Aid – 6/32
Mark Dawson: The Governance of EU Fundamental
Rights – 11/33
Tom Daems, Dirk van Zyl Smit in Sonja Snacken (ur.):
European Penology? – 11/33
Larry May in Shannon Fyfe: International Criminal Tri‑
bunals: A Normative Defense – 11/33
Thomas Herr: Das familienrechtliche Mandat – Ehever‑
träge und Scheidungsfolgenvereinbarungen – 14/32
Stavros Afionis: The European Union in International
Climate Change Negotiations – 14/32
Stefanie Schmahl in Marten Breuer (ur.): The Council
of Europe: Its Laws and Policies – 14/32
Franklin E. Zimring: When Police Kill – 16-17/45
Dug Cubie: The International Legal Protection of Per‑
sons in Humanitarian Crises - Exploring the Acquis
Humanitaire – 19/33
Carmen Draghici: The Legitimacy of Family Rights in
Strasbourg Case Law: ‘Living Instrument’ or Extin‑
guished Sovereignty? – 19/33
Alexander Prölss: The United Nations Convention on the
Law of the Sea - A Commentary – 20-21/44
Philip Leach: Taking a Case to the European Court of
Human Rights – Fourth Edition; Student Version –
20-21/44
Rebecca Zahn: New Labour Laws in Old Member States
– Trade Union Responses to European Enlargement
– 24-25/41
Daniel S. Medwed (ur.): Wrongful Convictions and the
DNA Revolution – Twenty-Five Years of Freeing the
Innocent – 24-25/41

železniški promet
glej tudi promet in drugi tir
O drugem tiru malo drugače (Klemen Košič) – 20‑21/13‑15/č

ženitna pogodba
glej tudi družinsko pravo
Ženitna pogodba – novost v slovenski družinski zakonodaji (Denis
Potočnik) – 19/10‑11/č

žvižgači
glej tudi preprečevanje korupcije
Nujna pravna ureditev zaščite žvižgačev (Toni Tovornik) –
48/38/por

Arthur Hartkamp, Carla Sieburgh in Wouter Devroe
(uredniki): Cases, Materials and Text on European
Law and Private Law – 24-25/41
Jeremy Waldron: One Another’s Equals – The Basis of
Human Equality – 26/32
Richard H. McAdams: The Expressive Powers of Law –
Theories and Limits – 26/32
Jasmin Auer: Children’s Rights in a Digital Environment
and European Union Law – 27/32
Thomas Giegerich, Desirée C. Schmitt in Sebastian
Zeitzmann (ur.): Flexibility in the EU and Beyond –
How Much Differentiation Can European Integration
Bear? – 27/32
Stephan Breitenmoser in Robert Weyeneth: Europa‑
recht – Unter Einbezug des Verhältnisses Schweiz
– EU – 28-29/44
Diego R. Gfeller, Adrian Bigler in Duri Bonin: Unter‑
suchungshaft – Ein Leitfaden für die Praxis – 32/32
Amnon Lev (ur.): The Federal Idea – Public Law Between
Governance and Political Life – 33/32
Hannah Maslen: Remorse, Penal Theory and Sentencing –
33/32
Jane Sendall: Family Law 2017 – 33/32
Charles Foster in Jonathan Herring (ur.): Depression
– Law and Ethics – 36-37/44
Christian von Bar: Ausländisches Privat- und Privatver‑
fahrensrecht in deutscher Sprache – 41-42/44
Richard Susskind: Tomorrow’s Lawyers – 41-42/44
Hans Kelsen: Kaj je pravičnost? – 44/36-37
Alec Buchanan in Lisa Wootton (ur.): Care of the Men‑
tally Disordered Offender in the Community – 45-46/40
Jose Bellido (ur.): About Landmark Cases in Intellectual
Property Law – 45-46/40
Math Noortmann, August Reinisch in Cedric Ryngaert
(ur.): About Non-State Actors in International Law –
48/36
Linda Greenhouse: Just a Journalist – On the Press,
Life, and the Spaces Between – 48/36
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A
Matej Accetto
(Ra)združena Evropa – 28-29/3/uv

Urška Ahlin Ganziti
Delo kmetov po upokojitvi – 5/22‑23/vo

Frančiška Al-Mansour
Elektronska pošta za neimenovanega naslovnika v šolah –
44/28/vo

Matjaž Ambrož
Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti – 2/6‑ 8/č

Alenka Antloga
Izvršba (davčne) terjatve in insolvenčni postopek zoper dolžnika
v drugi državi članici – 2/28‑29/sp
Učinkovitost postopka obravnavanja prošnje za subsidiarno
zaščito – 7-8/33‑34/sp
Izstopno obdavčenje nerealiziranih kapitalskih dobičkov fizičnih
oseb – 10/28‑29/sp
Izločitev neplačanih pokojninskih prispevkov iz stečajne mase –
11/28‑29/sp
Pravica do sodnega varstva v primeru namestitve v psihiatrično
bolnišnico – 12-13/36‑37/sp
Precedenčni primer glede vračanja prosilcev za mednarodno
zaščito – 20-21/37‑38/sp
Razlaga pravne praznine v korist obsojenca – 28-29/36‑37/sp
Namen posebnega varstva pred odpovedjo delovnega razmerja
delavcu invalidu – 34/31‑32/sp

Matej Avbelj
Seks, golf in Evropska zveza – 9/3/uv
Kaj storiti z neliberalno demokracijo – 24-25/3/uv
Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem – 35/3/uv
Dvojna zloraba prava (soavtorja Jurij Toplak in Andraž
Teršek) – 47/25/por
Vladavina prava v primežu boja za moč (soavtor Jernej Letnar
Černič) – 47/30‑31/por
Javna obsodba – fizičnega – nasilja nad sodnikom VS
(soavtorja Jernej Letnar-Černič in Andraž Teršek) –
49-50/28/por

B
Ana Babnik
Olajševalne in obteževalne okoliščine (soavtor Jan
Čejvanovič) – 36-37/23‑25/č

Denis Baghrizabehi
25. posvet Gospodarski subjekti na trgu in evropske
dimenzije – 24-25/38‑39/por

Milena Basta Trtnik
Poziv za predložitev dokazil samo najugodnejšemu ponudniku?
Ne vedno! – 24-25/8‑10/č

Kaja Batagelj
Ob drugem prenosu preživi le vsako sedmo družinsko
podjetje – 10/30‑31/por
Kaznovalna represija ni rešitev – 16-17/43/č

Pravica do jubilejne nagrade javnega uslužbenca, ki dela krajši
delovni čas – 45-46/30/vo

Andrej Berden
K spreminjanju stvarnega prava I – 23/25/pril
K spreminjanju stvarnega prava II – 23/25/pril

Vesna Bergant Rakočević
Zoper doping z resetiranjem atletskih rekordov? –
20-21/23‑24/č
Zločin in kazen Justina Gatlina – 30-31/23‑24/č
Šport, politika in pravo – izključitev Rusije iz Olimpijskih iger –
48/3/uv

Nina Betetto
Otvoritev sodnega leta 2017 – med priložnostmi in tveganji –
5/3‑ 4/uv

Marko Blatnik
Sistemska anomalija in protiustavnosti predpisov pri
zaposlovanju mladih (soavtor Andraž Teršek) –
45-46/6‑7/č
Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi
pogodbe s študenti (soavtor Andraž Teršek) – 47/8‑9/č

Erazem Bohinc
Slovenija in Hrvaška po arbitražni odločbi: bo jalovo
sodelovanje končno postalo evropsko – lojalno? –
38/29‑30/por

Maja Brajnik
Slovenski poskus št. 1 oziroma prvi osnutek novele Zakona
o varstvu osebnih podatkov (soavtorica Zlatka Markovič) –
43/23‑25/č

Borut Bratina
Monografija Družbena odgovornost – 27/32‑33/prik
Zastaranje terjatev za prispevke za elektriko in plin (soavtor
Luka Martin Tomažič) – 38/8‑9/č

Nejc Brezovar
Iniciativa Blockchain Slovenija – 34/3/uv
Novosti pravnega varstva v postopkih javnega naročanja –
44/3/uv

Lora Briški
Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti – 9/31/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (2.) (soavtorji Blaž Kolenc,
Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 43/25‑27/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (4.) – 45-46/26/por

Marko Brus
Ob stoletnici smrti Franca Jožefa I. – 1/3/uv
Zadeva Magna in razlastitev v korist zasebnega podjetja –
36-37/19‑22/č

Frida Burkelc
Korist otroka, korist roditelja ali korist postopka? (soavtorica
Brina Felc) – 49-50/8‑9/č

Aleš Butala
Krasni novi svet tehnologije razpršenih evidenc, žetonov in
avtonomnih organizacij – 43/30/pril

C

Primož Baucon
Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite
davčne evazije in davčnih prekrškov – 10/23/pril

Andraž Beguš
Ustavnopravni »z dežja pod kap« – 49-50/25‑27/č

Nataša Belopavlovič
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Zdravstveni pregledi delavcev – 1/26‑27/vo
Izredna odpoved delavca – 3-4/32‑33/vo
Pravice in obveznosti delavke v času odpovednega roka –
5/21/vo
Odpravnina za delavca, zaposlenega po pogodbi za določen
čas – 9/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 11/23/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – 22/23‑24/vo
Dodatek za mentorstvo – 24-25/28‑29/vo

Nada Caharijaz Ferme
Rejništvo in stiki – 19/14‑16/č

Primož Cencelj
Industrializacija – 1/24/č
Francoska dilema – 6/22/č
Sprememba – 11/22/č
Boj konceptov – 16-17/28/č
Vroči krompir – 22/22/č
Lepljivo – 27/20/č
Zakrčenost – 33/22/č
Razvoj – 38/22/č
Zdravo odpuščanje – 44/27/č
.com in kripto žvenket – 49-50/30/č
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E

Jaka Cepec
Patologija pogodbe – 26/32‑33/prik

Mojca Curk
Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za
določene kategorije motornih vozil – 27/6‑ 8/č

Žiga Cvetko

Andrej Ekart
Lestvica Doing Business Svetovne banke – kako izboljšati
slovensko uvrstitev – 11/23/pril
Kdaj bomo končno imeli eno višje sodišče? – 36-37/3/uv

Katarina Emeršič

Elektronsko vročanje obračuna plače – 41-42/32‑33/č

Č
Ana Čeh
Podaljšanje poskusnega dela – 20-21/8‑9/č

Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj s svobodo
izražanja in mediji – 19/30/por

Anže Erbežnik
Delni kopernikanski obrat Sodišča EU glede razmerja
med nacionalnim ustavnim redom in pravom EU –
49-50/38‑39/sp

Peter Erjavec

Jan Čejvanovič
Olajševalne in obteževalne okoliščine (soavtorica Ana
Babnik) – 36-37/23‑25/č

Izvorno oglaševanje med dobrimi poslovnimi običaji in
zakonodajo: EU, ZDA in Slovenija – 49-50/14‑17/č

Klemen Eržen

D

Vpis prokurista v sodni register (pri zavodih) – 14/8‑9/č

F

Matija Damjan
Sodnik mora odločati samostojno – 20-21/40‑ 41/por

Andrej Del-Fabro
Družinski zakonik je v dobro otrok in družin – 12-13/3‑ 4/uv

Ivanka Demšar Potočnik
Spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki že veljajo –
32/12‑13/č

Zlatko Dežman
Novela ZKP-N in temeljni postulati kazenskega procesnega
prava – 39-40/28‑32/č

Carmen Dobnik
Prenos podjetja na drugo fizično osebo – 6/24‑25/vo

Alenka Dolinšek
Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča –
12-13/6/odm

Katja Drnovšek
Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev – 15/29‑30/por

Klemen Drnovšek
Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1J in uvodnimi
pojasnili – 32/32‑33/prik
Veliki kongres javnega naročanja – jesen 2017 –
41-42/42‑ 43/por

Eneja Drobež
Konec obveznega kolektivnega upravljanja malih pravic? –
3-4/36‑37/sp
Odgovornost države za nezagotovitev mesta v vrtcu –
22/27‑28/sp
Civilna kazen v evropskem in slovenskem pravu –
30-31/21‑23/č
Odvetnik je upravičen tudi do plačila za dejanje, ki ga ni
opravil – 41-42/39‑ 40/sp

Maša Drofenik
Ali sta blokiranje in preusmerjanje domen res primerna ukrepa
za preprečevanje dostopa do spletnih vsebin? (soavtorica
Barbara Povše Golob) – 22/18‑20/č

Karin Drole
Možne alternative institutu odpovedi pravici do pritožbe
v upravnem postopku – 23/10‑12/č

Tadej Dubrovnik

Mohor Fajdiga
Trnuljčica mednarodnih kaznivih dejanj se počasi prebuja –
33/23/pril

Brina Felc
(Ne)ustreznost ureditve drugega odstavka 11. člena Zakona
o brezplačni pravni pomoči – 3-4/7‑ 8/č
Korist otroka, korist roditelja ali korist postopka? (soavtorica
Frida Burkelc) – 49-50/8‑9/č

Andrej Ferlinc
Protipravno omejevanje konkurence kot kaznivo dejanje –
6/10‑13/č
Odločanje o ustavni pritožbi – zastaranje enkrat tako, drugič
drugače – 19/17‑20/odm
Med pravom in interesi – 33/3/uv
Kaznivo dejanje goljufije na škodo EU med evropskim in
nacionalnim pravom – 34/24/pril
Med uničenimi in neveljavnimi dokazi zaradi pretečenega
roka – 43/19‑22/č

Zvonko Fišer
Somrak kaznovalne odgovornosti – 26/10‑11/č

Matevž Fortin
Kdo »odpusti« direktorja (soavtor Tilen Tacol) – 22/12‑15/č

Valentina Franca
Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev (soavtorica Janja
Rakovec Bodnaruk) – 5/21/pril
Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij
(soavtorica Nataša Mlakar-Sukič) – 15/25/pril
Delavec v delitveni ekonomiji (1): opravljanje dela ali storitev?
(soavtorica Urška Gliha-Škrjanec) – 36-37/13‑15/č
Delavec v delitveni ekonomiji (2): kakšno bo delovnopravno
varstvo prihodnosti? (soavtorica Urška Gliha Škrjanec) –
38/12‑14/č
Razmislek o evropskem stebru socialnih pravic –
49-50/23‑24/č

Tanja Frank Eler
Zakonodajni odzivi na pojav novih psihoaktivnih snovi v EU –
7-8/18‑20/č
Predhodne sestavine med zakonitim in prepovedanim –
41-42/8‑10/č

Andreja Friškovec
Stažiranje v evropskem parlamentu – 24-25/39/č

Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi (soavtor Aleš Kobal) –
44/8‑9/č

Miodrag Đorđević
Zadržan odnos do lestvice držav Doing Business –
20-21/19‑23/odm

G
Darja Gabrijelčič
Ceste in druga (lokalna) gospodarska javna infrastruktura
v stečaju – 26/14‑16/č
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Maksimilijan Gale

Država z najbolj ekstremno uporabo faktorja vpliva – 44/26/č

Relativnost 46. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah (soavtorica Ines Gorjup) – 34/28/sp
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (2.) (soavtorji Lora Briški, Blaž
Kolenc in Ines Gorjup) – 43/25‑27/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (3.) (soavtorja Ines Gorjup in
Patricij Maček) – 44/23‑25/por

Adriana Glažar
Omejitve gibanja prosilcem za mednarodno zaščito (soavtorica
Maša Hribar) – 3-4/31/pril

Urška Gliha-Škrjanec
Delavec v delitveni ekonomiji (1): opravljanje dela ali storitev?
(soavtorica Valentina Franca) – 36-37/13‑15/č
Delavec v delitveni ekonomiji (2): kakšno bo delovnopravno
varstvo prihodnosti? (soavtorica Valentina Franca) –
38/12‑14/č

Almin Gorinjac
Absurdenija – pravna dežela neizvršljivo-izvršljivih upravnih
odločb – 24-25/27/pril

Ines Gorjup
Ne bis in idem – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari
v luči EKČP – 26/25/sp
Relativnost 46. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah (soavtor Maksimilijan Gale) – 34/28/sp
Konflikt svobode izražanja medijev pri poročanju o kazenskih
postopkih in pravice obdolženca do zasebnosti –
39-40/40/sp
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (2.) (soavtorji Lora Briški,
Maksimilijan Gale in Blaž Kolenc) – 43/25‑27/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (3.) (soavtorja Maksimilijan
Gale in Patricij Maček) – 44/23‑25/por

Primož Gorkič
Še vedno o uradu evropskega javnega tožilca – 16-17/14‑15/č

Mato Gostiša
Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji aktualnega
kapitalizma – 34/13‑15/č

Neža Grasselli
Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila
(soavtorica Lea Vatovec) – 9/12‑15/č

Špela Grčar
Še o postopku dodelitve dovoljenja AIPA – 41-42/10‑11/odm

Ivo Grlica
Kaj je Uber? (soavtor Primož Mikolič) – 23/15‑18/č

H
Andrej Hafner
Skladnost (nacionalne) ureditve prometa s kmetijskimi zemljišči
s pravom EU – 24-25/21‑23/č

Marcel Hajd
Mednarodna konferenca Open your own law firm and let it
grow – 27/31/por

Ana Hederih
Dvoreznost modifikacije obtožbe s strani sodišča – 1/25/č
Pravniški državni izpit – ali je trenutni sistem res učinkovit in
pravičen? – 20-21/29‑30/č
Izčrpanje pravice iz znamke v primeru prodaje rabljenega
blaga – 36-37/33/č

Katja Hodošček
Brexit – pravni in gospodarski vidiki – 3-4/40‑ 41/por

Janja Hojnik
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Ključ je v osebnostih – 3-4/29/č
Med pravno stroko in pravno znanostjo – 10/21/č
Ob 60. obletnici Rimske pogodbe – 11/19/č
Evropa brez hitrosti – 16-17/27/č
Zgolj tehnološka platforma, ne taksi ... – 23/23/č
Pravo in Scopus – 30-31/27/č
Poštena Unija? – 36-37/31/č
Pravni status multinacionalnih delavcev v EU – 39-40/13‑16/č

Andreja Hojnik Šlamberger
Delna upokojitev – slovenski in avstrijski model – 9/15‑17/č
Model prožne varnosti – zakaj deluje na Danskem –
14/14‑16/č
Pozitivna diskriminacija starejših delavcev – je v očeh
delodajalcev res pozitivna? – 20-21/6‑ 8/č

Petra Hren
Višje sodišče naj ne bo le »razveljavišče« – 22/33/por
Internet je kot korenček – 48/34‑35/por

Maša Hribar
Omejitve gibanja prosilcem za mednarodno zaščito (soavtorica
Adriana Glažar) – 3-4/31/pril

Nataša Hribar
Se piše skupaj ali narazen? – 1/34/č
Predlogi in njihove glasovne različice – 2/33/č
Členki ter njihova vloga v povedi in besedilu – 3-4/46/č
Sklanjanje moških imen in priimkov z (ne)obstojnim
polglasnikom – 5/33/č
Priimki ob ženskih osebnih imenih – 6/34/č
Še nekaj posebnosti sklanjanja priimkov – 7-8/37/č
Nove tehnologije ter velika in mala začetnica – 9/34/č
Velika in mala začetnica pri imenih blagovnih znamk – 10/33/č
Imena bitij in velika začetnica – 11/34/č
Kako pišemo imena prebivalcev – 12-13/45/č
Severni Evropejec ali Severnoevropejec? – 14/34/č
Variantnost glagolskih oblik – 15/33/č
Okviri in okvirji – 16-17/46/č
Ločila v naslovih – 18/33/č
Od kod ali od kje? – 19/34/č
Kako pišemo in izgovarjamo prevzeta lastna imena –
20-21/45/č
Prevzemanje besed iz nelatiničnih pisav – 22/34/č
Kategorija živosti v slovenskem jeziku – 23/37/č
Navezovalni tožilnik – 24-25/42/č
O glagolskem vidu – 26/33/č
Spet o tujih imenih – 27/34/č
Prevzeta imena in iz njih tvorjeni pridevniki – 28-29/45/č
O količinskih izrazih – 30-31/42/č
Vejica in razen – 32/33/č
Zloženke ali besedne zveze? – 1. del – 33/34/č
Zloženke ali besedne zveze? – 2. del – 34/33/č
Istanbul, košarka in še kaj – 35/34/č
Mednarodna in slovenska poimenovanja – 36-37/45/č
Domišljijska imena – 38/34/č
O količinskih izrazih, ki jih morda lahko sklanjamo – 39-40/45/č
Še nekaj besed o količinskih izrazih – 41-42/46/č
Odločevalna vprašanja v slovenščini – 43/37/č
Ločila pri citiranju povedi – 44/38/č
Kopičenje predlogov in veznikov – 45-46/41/č
Nazivi, izrazi spoštovanja in še kaj – 47/34/č
Dobrodošli – 48/37/č
Predlogi – 49-50/46/č

I
Albin Igličar
Iskanje opornih mest – 24-25/40‑ 41/prik
Pravo javnega sektorja – 33/32‑33/prik
Evropska unija spodbuja zakonodajno sled – 49-50/19‑20/č

Marko Ilešič
Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis? (soavtorja Miro
Prek in Marko Pavliha) – 9/23/pril
Ko ljudje potujejo, ko se stvari prevažajo ... tudi ne gre brez
prava – 11/32‑33/prik

Miha Istenič
Pravno priznanje spola v Sloveniji – 14/20‑21/č
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J
Aljaž Jadek
Digitalizacija prava: pametne pogodbe v verigi podatkovnih
blokov (soavtor Peter Merc) – 36-37/6‑ 8/č

Tone Jagodic
Stroški najemnine v posebni stečajni masi in položaj ločitvenih
upnikov – 10/17‑19/č

Jure Jakšić
Ali je pravo pripravljeno na izzive umetne inteligence? –
43/17‑19/č

Matjaž Jan
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-G ter uvodnimi pojasnili dr. Nine
Plavšak – 2/31‑33/prik

Martin Jančar
Kaj je pravičnost? – 44/36‑37/prik

Anja Jelen

Branka Knafelc
Oglasi in jedilniki v tujem jeziku in javna raba slovenščine –
5/21‑22/vo

Aleš Kobal
Izvrševanje 11. člena ZUPPJS16 v praksi (soavtor Tadej
Dubrovnik) – 44/8‑9/č

Sandi Kodrič
Med elitizmom in podaljšanim bivanjem – 5/20/č
Obojestranska volja za odlog upokojitve – 10/22/č
Več predpisov, več varuhov, manj razuma – 15/24/č
Podjetnejši nebodijihtreba naj kar ostanejo v tujini –
20-21/28/č
Ali je dentalni turizem šele začetek? – 26/20/č
Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje – 32/23/č
Pretiravanje s pravičnostjo – 36-37/32/č
Avtomobilsko razogljičenje ali sprenevedanje – 43/29/č
Mislite ali veste? – 48/28/č

Biserka Kogej Dmitrovič

Klasične pravne praznine v sodni praksi – 3-4/15‑17/č

Hinko Jenull
Nazaj v boljše čase – 1/23/č
Postresničnostna resničnost – 7-8/23/č
Moč pravnega izročila – 14/23/č
Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe –
18/23/pril
Besede – 20-21/27/č
Na meji, pri šanku – 27/19/č
Videz nepristranskosti – 34/22/č
Kazenski postopek v duhu časa – 41-42/30/č
V kolesju – 48/27/č

Miha Jesenko
Registracija, zavarovanje in tehnični pregled traktorja –
7-8/26‑27/vo
EU: Z majhnimi koraki v diktaturo (soavtor Blaž Mrva) –
14/31‑33/int
Tipka Človek – 49-50/45/prik

Miha Juhart
Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči – 10/3/uv

Živa Južnič
Kršitev po cilju ali po učinku – učinek sodbe v zadevi
Groupement des cartes bancaires – 30-31/29/pril

K
Igor Kadunc
Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS? –
9/8‑9/č

Aleš Kaluža
Pasti upniške prisilne poravnave – 35/12‑13/č

Ermina Kamenčić
Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe
o najemu poslovnega prostora za določen čas (soavtor
Jan Primec) – 15/13‑14/č

Suzana Kamenšak
Republika Slovenija in ratifikacija Konvencije o delu
v pomorstvu – 1/18‑19/č

Aleksander Karakaš
Obseg odločanja o dovoljenosti dokazov na predobravnavnem
naroku – 16-17/29/pril

Erik Kerševan
Nova ureditev revizije v upravnem sporu – 34/20‑21/č

Goran Kitić
Neodvisnost družb s kapitalsko naložbo države – 38/9‑11/č

Urška Klakočar-Zupančič
200 let zemljiškega katastra na Slovenskem – 45-46/11‑12/č
Pragmatična sankcija – 49-50/12‑13/č

Le še dopuščena revizija v delovnih in socialnih sporih – ali bi
nas moralo skrbeti? – 44/11‑13/č

Špela Kogovšek Sajovic
Odškodninska odgovornost zdravnikov, varstvo zasebnosti
pacientov in mediacija v zdravstvu – 39-40/44‑ 45/por

Andreja Kokalj
Vključevanje žensk in vidika spola v mirovne procese – primer
mediacije – 3-4/21‑23/č
Interdisciplinarna delavnica migracije – 11/30‑31/por

Blaž Kolenc
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (1.) (soavtor Patricij Maček) –
41-42/26‑29/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (2.) (soavtorji Lora Briški,
Maksimilijan Gale in Ines Gorjup) – 43/25‑27/por

Neža Kompare
Ocenjevanje skladnosti medicinskih pripomočkov – 1/31‑32/sp
Tarifna razvrstitev proizvodov Linex – 3-4/37‑38/sp
Oglaševanje zobozdravstvenih storitev – 24-25/34‑35/sp
Trk letala s ptico – 26/27‑28/sp
Darilo za 25. rojstni dan – 33/29‑30/sp

Polonca Končar
Redefinicija nesposobnosti kot razlog za redno odpoved in
nova ureditev nadomestila ob sporazumnem prenehanju
pogodbe – 3-4/13/č
Osnove delovnega in socialnega prava – 28-29/44‑ 45/prik

Kristijan Anton Kontarščak
Neustavnost (dela) ureditve izvršbe na podlagi verodostojne
listine – 28-29/30/pril

Tina Korošec
Breme reform sistemov socialne varnosti in varstvo premoženja
po EKČP: kdaj je preveč premalo? – 44/33‑34/sp

Maja Koršič Potočnik
Nove pogodbe FIDIC 2017 – 49-50/10‑12/č

Klemen Košič
O drugem tiru malo drugače – 20-21/13‑15/č

Blaž Kovač
Lahki izzivi so zaključeni, ostanejo samo še težki –
1/29‑30/sp
Pravica do pitne vode: papir prenese vse, z njim pa si lahko
tudi kaj obrišemo – 5/10‑11/č
Kartagino je treba porušiti! – 32/16‑18/č

Matjaž Kovač
Pasti ekonomsko najugodnejše ponudbe kot merila za izbor
ponudnika po ZJN-3 – 16-17/25‑26/č
Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in
zagotovljenih sredstev – 19/8‑10/č
Ali obstaja logistična pogodba? – 22/6‑ 8/č
Varovanje zaupnosti podatkov v postopkih javnega naročanja –
26/6‑ 8/č
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Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni
konvenciji OECD – 27/10‑12/č
Upravljanje pogodb pri javnem naročanju – 28-29/16‑18/č
Sklepanje gradbenih pogodb z upoštevanjem pravil FIDIC pri
javnem naročanju – 30-31/14‑16/č
Podlage za nastanek logističnega prava – 32/24/pril
Urejanje pogodbenih odnosov v transportu z Incoterms 2010 –
32/9‑11/č
Zavarovanje transporta v zakonodaji Republike Slovenije –
35/27/pril
Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga – 35/9‑11/č
Problematika obdavčevanja dohodkov iz tujine – 38/14‑16/č
Pravna narava javno-zasebnega partnerstva – prednost javnega
in koristi zasebnega – 45-46/29/pril
Pravno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja – 45-46/19‑21/č
Prevozno pravo – 47/32‑33/prik
Pravno varstvo neizbranega ponudnika po 26. novembru
2017 – 49-50/21‑23/č

Gregor Kovačič
Čezmejni primer pri Uredbi o evropskem nalogu za zamrznitev
bančnih računov – 11/10‑13/č

Marko Krajnc
Mednarodnopravne možnosti države za uveljavljanje povračila
stroškov za sprejem prebežnikov (soavtorica Vasilka
Sancin) – 41-42/21‑23/č

Dejan Kramar
Dinamični nabavni sistem po ZJN-3 – 28-29/30‑32/č

Janez Kranjc
Aequo animo audienda sunt inperitorum convicia – 2/34/č
Fortuna fortes metuit, ignauos premit – 5/34/č
Dan kulture in kulturnost dneva – 6/3/uv
Ardua res est regi simul carum esse et gregi – 7-8/38/č
Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest –
10/34/č
Homo doctus in se semper diuitias habet – 12-13/46/č
Non intellegunt homines, quam magnum vectigal sit
parsimonia – 15/34/č
Otium sine litteris mors est, et hominis vivi sepultura –
18/34/č
Omnia prius experiri quam armis sapientem decet –
20-21/46/č
Sero sapiunt – 23/38/č
Mala gallina, quae vicinis ova parit – 26/34/č
Amicis vitia si feras, facias tua – 28-29/46/č
Disce, sed a doctis – 32/34/č
Saepe prava magis, quam bona consilia prospere eveniunt –
34/34/č
Stultum est vicinum velle ulcisci incendio – 36-37/46/č
Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet –
39-40/46/č
Misericors civis patriae est consolatio – 43/38/č
Fiat iustitia et pereat mundus – 45-46/42/č
Princeps legibus solutus – 47/6‑7/č
Ignem ne gladio fodito – 48/38/č

Nina Kranjec
Virtualne valute – virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni
izzivi (soavtor Peter Merc) – 27/21/pril

Ivan Kristan
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe – 19/23/pril
Katalonija, Slovenija in ADP – 41-42/17‑18/č

Jože Kristan
O švicarskih frankih, kreditih, interventnem zakonu in
pravnem mnenju dr. B. M. Zupančiča in dr. C. Ribičiča –
41-42/32/pril

Nina Kristarić
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Franci Krivec
Pravica do odgovora na mnenje prvostopenjskega organa
o pritožbi v postopku pred Komisijo za pritožbe iz
delovnega razmerja pri Vladi RS – 6/19‑20/č

Matevž Krivic
Spornost prakse neobrazloževanja sklepov o nesprejetju
v obravnavo – 16-17/8‑9/č
Le slepa pega – ali kaj hujšega? – 20-21/17‑19/odm
Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom –
30-31/17‑19/č
Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom (II) –
32/19‑21/č
Kompromisi s starim ob prodiranju novega (I) – 35/21‑23/č
Kompromisi s starim ob prodiranju novega (II) – 36-37/8‑10/č
Ahmadov problem je bistveno drugačen od Arnoldovega –
48/21‑23/č

Primož Križnar
Rule 41 (pravilo 41) – 5/11‑12/č
Anonimnost uporabnikov predplačniških paketov – 6/23/pril
IP-naslov za potrebe kazenskega postopka – 14/16‑20/č

Polona Kukovec
Načelo abstraktnosti menične zaveze – 5/13‑15/č
Pravne posledice dedne nevrednosti – 16-17/11‑12/č

Špela Kunej
Irelevantna in zato legalna – nemška skrajna desnica –
5/26‑27/sp
Delodajalci, vaš veliki brat vas gleda – 36-37/39‑ 40/sp

Mojca Kunšek
Z mednarodno povezljivostjo do večje pravne varnosti –
28-29/6‑7/č

Dominik Kuzma
Kritično ovrednotenje novega predloga skupne konsolidirane
davčne osnove za pravne osebe – 1/7‑10/č
OECD-jeva Multilateralna konvencija BEPS – 6/8‑9/č

L
Roman Lavtar
Novela Zakona o občinskem redarstvu – 14/6‑ 8/č
Druga novela Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije –
48/13‑15/č

Jernej Letnar Černič
Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice –
15/6‑7/č
Sodba v imenu temeljne norme (soavtor Rok Svetič) –
28-29/14‑16/č
Dileme svobode izražanja v slovenski družbi – 38/32‑33/prik
Vladavina prava v primežu boja za moč (soavtor Matej
Avbelj) – 47/30‑31/por
Javna obsodba – fizičnega – nasilja nad sodnikom VS
(soavtorja Andraž Teršek in Matej Avbelj) – 49-50/28/por

Tanja Lovšin Praček
Verifikacija starih deviznih vlog – sodba v zadevi Ališić
(soavtorica Tadeja Novinc) – 7-8/9‑12/č

Jelka Lugarič
Ali bi kazalo točkam VEM dati pooblastilo za vložitev določenih
vlog, ki merijo na izbris d. o. o. iz sodnega registra? –
12-13/19‑20/č
Osebni podatki in objava podatkov in sporočil na spletni strani
AJPES za objave po ZGD-1 – 15/8‑9/č

Anita Lulić
Odločbe mimo življenja, ki se dogaja v stečaju –
7-8/36‑37/por

M
Patricij Maček
Tehtanje med javnim interesom in varstvom posameznikovih
pravic – 2/25‑26/sp
O načelu pravičnosti – 2/30‑31/por
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Referendum v luči 25-letnice Ustave – 5/32‑33/por
Tajni predpisi še leta 2017 – 6/32‑33/por
Odvetniki in etika – 10/32‑33/por
Teran – kdo ima prav? – 12-13/42‑ 43/por
Prva Delovnopravna klinika – 12-13/44‑ 45/por
Reševanje sporov v športu – 14/30‑31/por
Pitna voda kot temelj mednarodnega miru in varnosti –
16-17/41‑ 42/por
Sodniki in izzivi poklicne etike – 18/32‑33/por
Notar in notarska poklicna etika – 20-21/42‑ 43/por
Prepoved nošenja verskih simbolov na delovnem mestu je
dopustna – 24-25/35‑36/sp
Upravno procesno pravo – 30-31/41/prik
Strankina želja po verski nevtralnosti delavke in prepoved
diskriminacije – 32/31/sp
Zdrav duh v zdravem telesu je mogoč le v zdravem okolju! –
38/31‑32/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (1.) (soavtor Blaž Kolenc) –
41-42/26‑29/por
70 let profesorja dr. Cirila Ribičiča – 43/34‑35/zap
Dnevi slovenskih pravnikov 2017 (3.) (soavtorja Ines Gorjup in
Maksimilijan Gale) – 44/23‑25/por
Uresničevanje verske svobode v slovenskih javnih šolah
mogoče le s pomočjo lažnih zdravniških spričeval –
44/35‑36/por
Najvplivnejši pravniki leta 2017 – 47/31‑32/por
Pravo in jezik – 48/33‑34/por
Mit in resnica o katalonskem vprašanju – 49-50/40‑ 41/por
Ovadba in kazenski postopek – 49-50/41‑ 42/por

Vanja Maček
Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s
postopkom za vzpostavitev etažne lastnine in določitev
pripadajočega zemljišča – 15/19‑21/č

Janko Marinko
Kako preprečiti bralne vaje? – 26/17‑18/č

Matjaž Marko
Kaj ESČP sporoča tistim, ki so v enakem položaju kot Emina
Ališić – 18/14‑15/č

Zlatka Markovič
Slovenski poskus št. 1 oziroma prvi osnutek novele Zakona
o varstvu osebnih podatkov (soavtorica Maja Brajnik) –
43/23‑25/č

Kornelija Marzel
Izzivi in dileme ob uveljavitvi novega Zakona o prijavi
prebivališča – 28-29/23‑24/č

Tomaž Mavri
Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih –
12-13/10‑11/č

Vida Mayr
Spregled pravne osebnosti – določnost tožbenega zahtevka –
6/16‑17/sp

Jože Mencinger
Helikopterski denar in univerzalni temeljni dohodek – 2/22/č
Poslušnost, neznanje ali oboje – 7-8/24/č
Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci –
12-13/26/č
Zakonitost, oholost in zdrava pamet – 18/22/č
Enostavna ekonomika Magne – 23/24/č
Poletno paberkovanje – 28-29/29/č
Se slovensko gospodarstvo pregreva? Ne še! – 34/23/č
Zasilni izhod? – 39-40/34/č
Pahor, fiskalna unija in federacija – 45-46/28/č
70 let profesorja dr. Franja Štiblarja – 49-50/44/zap

Peter Merc
Virtualne valute – virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni
izzivi (soavtorica Nina Kranjec) – 27/21/pril
Digitalizacija prava: pametne pogodbe v verigi podatkovnih
blokov (soavtor Aljaž Jadek) – 36-37/6‑ 8/č

Polona Merc
Restriktiven pristop ESČP do pravice dostopa do javnih
informacij – 45-46/35‑36/sp

Vesna Mesec
Stanovanjska problematika žensk, žrtev nasilja – 45-46/15‑16/č

Nadja Mićić
Ali v delovnem pravu obstaja pravica do izklopa? (soavtor
Klemen Starič) – 33/16‑17/č

Maša Mihelj
Kaj šteti v delovno dobo za izračun dodatka za delovno
dobo – 19/23/vo
Odmera sorazmernega dela letnega dopusta – 23/26/vo
Plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin – 30-31/30/vo

Matija Miklič
Zloraba delegiranih pooblastil Komisije v primeru teran –
3-4/3/uv

Primož Mikolič
Kaj je Uber? (soavtor Ivo Grlica) – 23/15‑18/č

Luka Mišič
Izzivi sodelovalnega gospodarstva – 18/17‑19/č
Prepoved diskriminacije glede na starost – 20-21/44‑ 45/prik
Ukinitev doplačil in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?
(soavtor Grega Strban) – 22/16‑18/č
(Kdaj) bo pokojninska blagajna usahnila? Ob predlogu Zakona
o demografskem rezervnem skladu – 27/16‑18/č
Meje zdravstvenega zavarovanja so meje mojega sveta:
o svobodi ravnanja in izbire življenjskega sloga –
30-31/11‑13/č

Boris Mitar
O Ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih – 15/31‑33/int

Branislava Sara Mitrović
Študijska ekskurzija študentov ljubljanske Pravne fakultete
v ZDA 2017 – 19/32‑33/por

Nataša Mlakar Sukič
Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij
(soavtorica Valentina Franca) – 15/25/pril

Anže Molan
Problematika kaznivosti lastnega pranja denarja – 32/7‑9/č

Daniela Mozetič
Odlična uvrstitev študentov PF Univerze v Ljubljani
na tekmovanju CEEMC (soavtorica Ana Vlahek) –
20-21/43‑ 44/por

Nenad Mrdaković
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov kot kolegijski
organ? – 34/16‑17/č
Orisi nekaterih rešitev osnutka Zakona o varstvu potrošnikov –
47/9‑11/č

Blaž Mrva
EU: Z majhnimi koraki v diktaturo (soavtor Miha Jesenko) –
14/31‑33/int
Ne Ljubljanski pobudi za novo ustavo EU – 20-21/15‑16/č
Slovenija: najdražje sodstvo v EU (soavtorica Katja
Štemberger) – 41-42/12‑13/č

Aleksij Mužina
Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev (soavtorja
Klemen Pohar in Žiga Rejc) – 2/14‑16/č
Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega
naročila in koncesijskih pogodb (soavtor Žiga Rejc) –
16-17/17‑19/č
Oblastna ravnanja in javna naročila – 22/30‑31/sp
Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev
v pravdnem in upravnem postopku (soavtorja Žiga Rejc in
Klemen Pohar) – 33/18‑20/č
Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne
pravice (soavtor Žiga Rejc) – 39-40/17‑18/č

N
Anita Napotnik
Enkratno plačilo obnove fasade s strani etažnega lastnika –
2/23/vo
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Matic Nedog
Predlog upnika za začetek stečajnega postopka kot dejanje, ki
povzroči pretrganje zastaranja terjatve – 1/14‑16/č

Branka Neffat
In-house javno naročanje – 45-46/40‑ 41/prik

Ali bo Sodišče EU prenehalo slediti sodni praksi Evropskega
sodišča za človekove pravice? – 39-40/19‑22/č

Igor Perko
Javno naročanje informacijskih rešitev (soavtorica Andreja
Primec) – 20-21/29/pril

Žiga Perović

Domen Neffat
Dokapitalizacija in nakup lastnih delnic (soavtor Sašo
Potočnik) – 6/23/vo

Sodna praksa glede dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave banke – 7-8/7‑ 8/č

Irena Peterlin

Barbara Novak
Nova izdaja Obligacijskega zakonika z uvodnimi pojasnili dr.
Damjana Možine – 9/32‑33/prik

Janez Novak
Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije –
5/15‑18/č
Stavka in pravice tretjih oseb – 24-25/17‑20/č

Marko Novak
Prisednik, porotnikov surogat – 27/3/uv
Sodniki porotniki na tnalu – 36-37/34/pril

Tadeja Novinc
Verifikacija starih deviznih vlog – sodba v zadevi Ališić
(soavtorica Tanja Lovšin-Praček) – 7-8/9‑12/č

Vlasta Nussdorfer
Kako potovati od »uradničkov« do uradnikov? – 20-21/3/uv
Krepitev Varuha človekovih pravic – 43/3/uv

Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in
do kod segajo nacionalni interesi v pravu WTO –
12-13/23‑24/č
V senci ideoloških izzivov v globalni areni je začel veljati
novi sporazum WTO o olajševanju trgovine blaga –
16-17/19‑21/č
Svobodna trgovina, izjeme v interesu nacionalne varnosti
in klavzule samopresoje – spolzek teren svetovnega
trgovinskega režima – 24-25/15‑17/č
Pravila WTO so se »postarala« – letna konferenca o pravu
Svetovne trgovinske organizacije v Ženevi – 26/30‑31/por

Maša Peteržinek
Mednarodni protipravni odvzem otroka – učinkovitost delovanja
centralnega izvršilnega organa – 12-13/27/pril

Tamara Petrović
Privolitev v obdelavo osebnih podatkov – 18/15‑16/č

Nataša Pirc Musar

O
France Ocepek
Esej zoper floskulizacijo poslovnega razloga pri odpovedi
pogodbe o zaposlitvi – 39-40/35/pril

Grega Oprčkal
Nemški boj zoper sovražni govor in lažne novice na socialnih
omrežjih – 44/16‑18/č

Nika Oven
Problematika Zakona o tujcih – 45-46/9‑11/č

P
Maja Pangeršič
Stopničasta tožba – institut, ki ga uvaja novela ZPP-E –
12-13/7‑ 8/č

Marijan Pavčnik
Rahljanje ustave – 32/18/č

Tomaž Pavčnik
Referendumi, zapolnjevanje protiustavnih praznin in sistema
tizacija prava – 2/21/č
Govor – 9/21/č
Primožič – 15/23/č
Zrcalo izmišljene zgodbe – 22/21/č
Zakaj do preklica ne bom predaval? – 28-29/28/č
Poljub, drugič – 35/25/č
Utež cesarjevih novih oblačil – 43/28/č
Pismo – 49-50/29/č

Marko Pavliha
Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis? (soavtorja Miro
Prek in Marko Ilešič) – 9/23/pril
Kdo je destruktiven in skrajno neodgovoren glede drugega
tira – 11/3/uv
Mir na svetu je mnogo več od floskul misic in politikov –
30-31/3‑ 4/uv
Kdo so ex officio najvplivnejši slovenski pravniki – 45-46/3/uv

Zdenka Pavlovič
Elektronski kazenski vpisniki določajo izrek sodbe? – 47/15/č

Suzana Pecin
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Evropsko sodišče za človekove pravice vis-a-vis Sodišču
Evropske unije – tehtanje med svobodo izražanja in
avtorsko pravico v spletnem okolju – 16-17/6‑ 8/č

Ste (že) pripravljeni na maj 2018? – 24-25/6‑ 8/č

Rajko Pirnat
Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete
v Ljubljani – 5/31/por

Katja Piršič
Sivo polje kaznovanja – pravičnost kaznovalnih odškodnin –
22/23/pril

Suzana Pisnik
Poskusno delo – 1/16/č
Zadrževanje in pobot izplačila plače – 1/17/č
Letni dopust – 3-4/14/č
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu – 6/13‑15/č
Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas – 10/16/č
Možnosti sklenitve ene pogodbe o zaposlitvi za določen čas
na podlagi več razlogov – 14/13/č
Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov –
16-17/13/č
Zdravstveni pregledi delavcev – 18/8‑9/vo
Avtorsko delo v delovnem pravu – 20-21/12/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – 24-25/11/č
Denarno nadomestilo za brezposelnost – 35/19‑21/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – 44/10‑11/č
Promocija zdravja na delovnem mestu – 47/16/č

Jure Planinšek
Sončne elektrarne – zanimivejša pravna vprašanja (soavtorica
Nina Planinšek) – 2/23/pril
LinkedIn za pravnike – 27/13‑16/č

Nina Planinšek
Sončne elektrarne – zanimivejša pravna vprašanja (soavtor
Jure Planinšek) – 2/23/pril

Jernej Podlipnik
Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku –
32/6‑7/č
Zastaranje v davčnem pravu pomeni prenehanje obveznosti –
41-42/6‑7/č

Klemen Pohar
Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev (soavtorja
Žiga Rejc in Aleksij Mužina) – 2/14‑16/č
Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega
subjekta v postopku javnega naročanja – 5/29‑30/sp
Vezanost javnega naročnika na določila lastne razpisne
dokumentacije – 6/29/sp
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Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih
javnega naročanja – 12-13/38‑39/sp
Pogoj gospodarske odvisnosti pri in-house oddaji javnih
naročil – 14/29/sp
Omejitev možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti
v postopku javnega naročanja – 20-21/35/sp
Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev
v pravdnem in upravnem postopku (soavtorja Žiga Rejc in
Aleksij Mužina) – 33/18‑20/č

Jan Primec
Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe
o najemu poslovnega prostora za določen čas (soavtorica
Ermina Kamenčič) – 15/13‑14/č

Niko Pušnik
Deset razlogov za podporo spremembi 240. člena KZ-1
(kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti) – 5/8‑9/č

Ana Polak Petrič
Spoštovanje mednarodnega prava ni prosta izbira države –
18/3‑ 4/uv
Država bo po novem lahko bolje ščitila svoje interese pred
mednarodnimi sodišči in arbitražami – 3-4/19‑21/č

Boštjan Polegek
Pomen izraza »delavec« v 22. poglavju KZ-1 – 9/19‑20/č
Novi standardi sodniške nepristranskosti v kazenskem
postopku – 11/16‑18/č
Zborno kazensko sojenje – anahronizem ali progres? –
44/19‑22/odm

Denis Potočnik
Ženitna pogodba – novost v slovenski družinski zakonodaji –
19/10‑11/č
Varstvo potrošnikov pred zavajajočim oglaševanjem v veljavni
pravni ureditvi – 47/13‑14/č

Sašo Potočnik
Dokapitalizacija in nakup lastnih delnic (soavtor Domen
Neffat) – 6/23/vo

Damjan Potparič
Nova pravna podlaga Europola kot pomemben element pri
vzpostavljanju skupnega preiskovalnega prostora v EU –
36-37/17‑18/č

Barbara Povše Golob
Ali sta blokiranje in preusmerjanje domen res primerna ukrepa
za preprečevanje dostopa do spletnih vsebin? (soavtorica
Maša Drofenik) – 22/18‑20/č

Jure Praprotnik
Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških –
12-13/20‑22/č

Maja Prebil
Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b)
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3? – 27/8‑10/č
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja, ki ga uveljavlja
zagovornik javnega interesa – 44/13‑15/č
Sprememba pravnega varstva v postopkih javnega naročanja –
47/19‑20/č

Robert Preininger
Odgovor na komentar sodne odločbe na temo kreditov,
nominiranih v švicarskih frankih – 33/9‑10/č
Še na temo potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih
frankih – 35/14‑17/č
Sodišče EU dokončno na široko odprlo vrata ničnosti
potrošnikih kreditnih pogodb – 41-42/13‑16/č

Miro Prek
Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis? (soavtorja Marko
Pavliha in Marko Ilešič) – 9/23/pril

Mojca Prelesnik
Varovanje osebnih podatkov in transparentnosti pred
pomembnimi izzivi – 22/3/uv

Njives Prelog Neffat
Ali lahko fizična oseba v postopkih javnega naročanja nastopa
kot ponudnik – stališče Državne revizijske komisije –
48/23‑26/č

Ivan Pridigar
Položaj izbrisane pravne osebe v kazenskem postopku –
1/20‑22/č

Andreja Primec
Javno naročanje informacijskih rešitev (soavtor Igor Perko) –
20-21/29/pril

R
Katarina Rajgelj
Se bodo »štempljali« tudi sodniki in poslanci? – 49-50/6‑7/č

Brigita Rajšter Vranović
Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju – 2/17‑19/č

Janja Rakovec Bodnaruk
Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev (soavtorica
Valentina Franca) – 5/21/pril

Primož Rataj
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – 23/36‑37/prik

Alenka Razpet
Sprememba stališča ustavnega sodišča kot razlog za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti – 12-13/16‑18/č

Boštjan Rejc
Porokova obveznost v luči lex Agrokor – 23/6/č

Žiga Rejc
Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev (soavtorja
Klemen Pohar in Aleksij Mužina) – 2/14‑16/č
Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega
naročila in koncesijskih pogodb (soavtor Aleksij Mužina) –
16-17/17‑19/č
Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev
v pravdnem in upravnem postopku (soavtorja Klemen
Pohar in Aleksij Mužina) – 33/18‑20/č
Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne
pravice (soavtor Aleksij Mužina) – 39-40/17‑18/č
Pogodba o opremljanju: nekatera aktualna vprašanja –
45-46/17‑18/č

Ciril Ribičič
Isti odgovor na deset vprašanj – 6/21/č
Poanta – 12-13/25/č
Talent – 19/21/č
Beneška komisija včeraj, danes in jutri – 26/19/č
Referendum na drugem tiru – 33/21/č
Kriza ustavne demokracije – 43/6‑ 8/č
Izsiljevanje – 47/23/č

S
Kristina Frančiška Samsa
Diplomatski azil: analiza primera Julian Assange –
45-46/13‑14/č

Vasilka Sancin
Mednarodnopravne možnosti države za uveljavljanje povračila
stroškov za sprejem prebežnikov (soavtor Marko Krajnc) –
41-42/21‑23/č
Mednarodnopravne zahteve za vpis svetovne kulturne in
naravne dediščine na Unescov seznam (soavtor Domen
Turšič) – 48/6‑ 8/č

Nina Scortegagna Kavčnik
Teža mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved
pogodbe o zaposlitvi invalidu – 3-4/23‑25/č
Še o mnenju komisije za ugotovitev podlage za odpoved
pogodbe o zaposlitvi invalidu – 10/6/odm
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega
poskusnega dela – 14/25/vo
Upokojitev delavke – 14/25/vo
Ustavno sodišče razveljavilo pravila o vročanju odpovedi
pogodbe o zaposlitvi po pošti – 14/10‑12/č
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S
Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu – 15/25/vo
Potek pogodbe za določen čas – 15/25/vo
Hramba dokumentacije v postopku izbire kandidata za
zaposlitev – 16-17/30/vo
Izraba letnega dopusta – 16-17/29‑30/vo
Rok za izplačilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju –
18/23/vo
Kateri interni akti so (ne)obvezni – 18/23‑24/vo
Minimalno trajanje letnega dopusta – 19/23/vo
Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi z denarnim
nadomestilom delavcu – 19/12‑13/č
Možnosti koriščenja/izplačila nadur – 20-21/30‑31/vo
Dodatek za delovno dobo – 22/23/vo
Določila o pravici do letnega dopusta v kolektivnih pogodbah
veljajo kljub novim pravilom v ZDR-1 – 22/8‑11/č
Določitev trajanja pogodbe o zaposlitvi pri nadomeščanju
začasno odsotnega delavca – 23/25/vo
Dopolnilno delo – 24-25/29/vo
Izplačilo regresa po 1. juliju – 26/21/vo
Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem
staležu – 26/21/vo
Štiridnevni namesto petdnevnega delovnika – 27/22/vo
Popoldanski s.p. – 28-29/32‑33/vo
Rok za zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja –
28-29/33‑34/vo
Prerazporeditev delavca – 30-31/29/vo
Preveč izrabljen letni dopust – 30-31/29/vo
Invalid in popoldanski s. p. – 32/26/vo
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden – 32/26‑27/vo
Disciplinska sankcija je lahko pisno opozorilo – 33/23/vo
Odmor za dojenje – 33/23‑24/vo
Znižanje plače – 34/24/vo
Podaljšanje pogodbe kljub bolniški – 34/24‑25/vo
Razporeditev ur in višek ur pri krajšem delovnem času –
35/27/vo
Noseča vodilna delavka – 36-37/36/vo
Suspenz pogodbe – 38/23/vo
Sorazmerni del letnega dopusta – 39-40/35/vo
Obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi –
41-42/34/vo
Kaj prinašajo spremembe ZID-1 in ZUTD – 41-42/23‑25/č
Invalidsko podjetje – 43/30/vo
Zadržanje učinkovanja odpovedi – 44/28/vo
Delovni čas – 45-46/31/vo
Delo prokurista in zakonitega zastopnika v lastnem podjetju –
45-46/30‑31/vo
Posojanje delavcev (učiteljev) – 47/26/vo
Predhodni zdravniški pregled – 48/29/vo
Prepozna odločba ZZZS o koncu bolniškega staleža –
49-50/32/vo
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za
določen čas – 49-50/31‑32/vo

Andreja Sedej Grčar
Načelo ne bis in idem pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega
dejanja – 1/10‑13/č
Opis subjektivnih znakov kaznivega dejanja v izreku sodbe –
26/8‑9/č

Branka Sedmak
Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) – 5/6‑ 8/č

Miloš Senčur
Pristojnost mestnih občin za vodenje registra upravnikov
stavb – 33/13‑15/č

Nejc Setnikar
Lastniško nagrajevanje v startup podjetjih – 11/8‑9/č
(Ne)upoštevanje naknadnih vplačil pri obdavčitvi kapitalskih
dobičkov – 20-21/10‑11/č
Razpihovanje pravne megle na področju ICO (soavtorica Lena
Šutanovac) – 48/29/pril

Zoran Skubic
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Testiranje sestavin kozmetičnih izdelkov na živalih je
v nasprotju s pravom Unije – 1/30‑31/sp
Pavšalna obveznost hrambe podatkov o prometu in o lokaciji
je (še vedno) v nasprotju s pravom Unije – 5/28‑29/sp
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Kreditne pogodbe – kdaj je izguba pravice do obresti in
stroškov kredita dopustna sankcija po pravu EU? –
6/30/sp
Kdaj je prodajalec (za)res »prodajalec« po pravu Unije –
7-8/32‑33/sp
Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije –
9/29‑30/sp
Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP –
10/26‑28/sp
Hrvaški notarji – in slovenski CoVL – niso »izvršilna sodišča«
po pravu Unije – 12-13/39‑ 40/sp
Pravična cena telefonskih klicev za poprodajne storitve po
pravu Unije – 15/28/sp
Ali pravica biti pozabljen po pravu Unije velja tudi za
osebne podatke, ki so objavljeni v sodnem in poslovnem
registru? – 16-17/37‑38/sp
Neodgovorno ravnanje z odpadnimi gumami: Slovenija ponovno
kršila okoljsko pravo Unije – 18/28‑29/sp
Pravična obdavčitev e-knjig po pravu EU? – 19/28‑29/sp
Ponovno o odškodnini za odpovedane lete po pravu Unije –
20-21/36‑37/sp
Čezmejna objava osebnih podatkov telefonskih naročnikov po
pravu EU – 23/32‑33/sp
Pasti e-bančništva: potrebna skrbnost banke v primeru
e-sprememb splošnih pogojev poslovanja po pravu EU –
24-25/33‑34/sp
The Pirate Bay in pravo EU: že golo upravljanje in dajanje
na voljo platform za spletno izmenjavo varovanih del krši
avtorsko pravico – 26/26‑27/sp
Sojino mleko ni »mleko« po pravu EU – 27/26‑27/sp
Zgolj resni, natančni in dosledni indici so lahko podlaga
za vzpostavitev vzročne zveze med uporabo cepiva in
(neljubo) boleznijo – 28-29/38‑39/sp
Slovenska ureditev avtarkije na področju krvne plazme ni
v skladu s pravom EU – 30-31/36‑37/sp
(Nova) pravila dostopa do vsebine pisnih vlog strank
v postopku pred Sodiščem EU po pravu EU –
32/29‑30/sp
Prepoved nepoštenih poslovnih praks po pravu EU (seveda)
velja tudi za delo zasebnih družb za izterjavo odstopljenih
terjatev bank – 33/28‑29/sp
Prometna nesreča delavca v tujini, subrogacija in tožba
delodajalca zoper tujo zavarovalnico povzročitelja nesreče
po pravu EU: kje tožiti? – 34/29‑30/sp
Spet o odškodnini za zamujene ali odpovedane lete po pravu
Unije: višina odškodnine je neodvisna od števila vmesnih
prestopov – 35/31‑32/sp
Prodajna ali podjemna pogodba: dileme glede (primerne)
zaščite potrošnikov po pravu EU – 36-37/41‑ 42/sp
Lažni podatki o lastništvu motornega vozila v zavarovalni
pogodbi po pravu Unije ne povzročijo neveljavnosti
zavarovalne pogodbe – 38/28‑29/sp
Balada o Michaelu ali zgolj osebno ime naključnega ljubimca
(še) ne zadošča za razkritje seznama vseh hotelskih gostov
z istim osebnim imenom – 39-40/41‑ 42/sp
Pravila spletne prodaje ekološko pridelanih proizvodov –
41-42/38‑39/sp
Igranje bridža, briškole ali taroka ni »šport« v smislu direktive
o DDV, je pa lahko »kultura« – 43/33‑34/sp
Pogoj minimalne telesne višine za zasedbo delovnega mesta
policista je po pravu EU diskriminatoren – 44/32‑33/sp
Prenos statutarnega sedeža gospodarske družbe v drugo
državo članico ne sme biti pogojen s predhodno likvidacijo
te družbe – 45-46/37‑38/sp
Raba delovnega stroja se v luči doktrine Vnuk ne šteje za
»uporabo vozila« v smislu prava EU – 47/29‑30/sp
Določitev najnižje višine odvetniške nagrade ni (vedno)
v skladu s pravom Unije – 49-50/37‑38/sp

Jorg Sladič
Listine in korespondenca EU v nacionalnih kazenskih
postopkih – 15/10‑13/č
Svoboda izražanja slovenskega sodnika – 23/18‑22/č
Vzročnost v zasebnem pravu pod vplivom prava EU – sodba
Sodišča EU Sanofi Pasteur, C-621/15 – 28-29/10‑13/č
Monetarna politika Švicarske narodne banke je akt iure
imperii, o katerem avstrijska sodišča ne morejo odločati –
30-31/19‑20/č
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Državna revizijska komisija je sodišče v smislu člena 267
Pogodbe o delovanju EU – 33/6‑ 8/č
Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških
kreditov, nominiranih v švicarskih frankih – 34/6‑9/č
Luxembourg locuta, causa finita – 36-37/26‑30/č
Ali je obveznost plačila RTV-prispevka v skladu s pravom
EU? – 39-40/25‑27/č
Ali pravo EU res zahteva ničnost posojilnih pogodb s
potrošniki glede posojil v CHF? – 43/15‑16/č
Zakon o pravdnem postopku z novelo ZPP-E – 43/35‑37/prik
Imuniteta tujih držav, mednarodnih organizacij ter začasne in
predhodne odredbe – 47/17‑18/č

Lidija Srebrnjak
(Ne)smiselnost obveznosti pridobivanja soglasij za opravljanje
mirne dejavnosti v stanovanju – 47/21‑22/č

Iztok Starc
Koncesijska razmerja v lekarniški dejavnosti po ZLD-1 –
10/7‑10/č
Bodo čez desetletje in pol še obstajale zasebne lekarne? –
7-8/3/uv

Klemen Starič
Problematika odpovedi iz krivdnega razloga – 12-13/8‑9/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlika med razlogom
nesposobnosti in krivdnim razlogom – 19/6‑7/č
Ali v delovnem pravu obstaja pravica do izklopa? (soavtorica
Nadja Mićić) – 33/16‑17/č

Janez Starman
Poškodba gume na avtocesti – zavarovanje – 6/24/vo

Drago Šketa
Za učinkovito in prodorno kaznovalno politiko – 19/3/uv

Tadej Škrube
Pravica neizbranega kandidata do vpogleda v gradivo izbirnega
postopka po ZDR-1 in ZJU – 32/24‑25/č

Anja Šlaus
Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in višina
odpravnine – 16-17/29/č
Deljen delovni čas in pravica do odmora, ki se všteje v delovni
čas – 49-50/31/č

Eva Šmirmaul
Vpliv spremenjenih okoliščin na zvišanje oziroma znižanje
preživnine za otroka – 3-4/31‑32/č
Saniranje pomanjkanja pasivne legitimacije v primeru nujnega
sosporništva – 45-46/29‑30/č

Andrej Špenga
Sistematični nadzor – 14/3/uv

Sanela Štadler
Cannabis Sativa L. je vprašanje interpretacije človekovih
pravic – 3-4/9‑10/č
Avtorske pravice in piratstvo v Sloveniji – 20-21/25‑26/č
Izvršba na nepremičnino: je pravica upnika nad pravico
dolžnika? – 38/19‑20/č

Tilen Štajnpihler Božič
Razmišljanje o pomenu metodologije pri pravnem raziskovanju
in izobraževanju – 12-13/11‑12/č

Marko Štante

(Joseph) Jože Straus
Pravni red na prepihu – 39-40/3/uv

Grega Strban
Ukinitev doplačil in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?
(soavtor Luka Mišič) – 22/16‑18/č

Problematika zastaranja (izvršitve) odvzema premoženjske
koristi – 12-13/28‑29/č

Boris Štefanec
Komisija za preprečevanje korupcije – danes – 23/3/uv

Iris Štelcar

Asja Strgaršek
Pametne naprave naj upravljajo pametni ljudje – 18/30‑31/por

Institucionalna zasnova Evrazijske unije – 1/25/pril

Katja Štemberger

Igor Strnad
Slabi zgledi vlečejo tudi sodnike – 16-17/10‑11/č
Novela ZPP-E in zastaranje – 47/12‑13/č

Rok Svetlič
Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe – 18/6‑ 8/č
Sodba v imenu temeljne norme (soavtor Jernej Letnar-Černič) –
28-29/14‑16/č
Kako ubraniti pravo pred njim samim? – 47/3/uv

Š
Matjaž Šaloven
Standard nevarne dejavnosti pri uporabi policijskih pooblastil in
prisilnih sredstev – 30-31/8‑10/č

Ivan Šelih
Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi
medicinski posegi brez privolitve – 18/12‑13/č

Miha Šepec
Preprečitev ali oviranje ustanavljanja političnih strank –
praznina v Kazenskem zakoniku – 3-4/26‑27/č
Kolektivno kaznivo dejanje – teoretična dilema v slovenski
kazenski teoriji in praksi – 30-31/6‑ 8/č
Množinski zakonski znaki v inkriminacijah kaznivih dejanj in
pravljična metoda argumentacije – 43/10‑13/č
Kazenski zakonik (KZ-1) z uvodnimi pojasnili k noveli KZ-1E –
48/36‑37/prik

Miha Šercer
Bolniška odsotnost – 1/27/vo
Akt o sistemizaciji – 2/23/vo
Veljavnost kolektivne pogodbe – 5/21/vo
Nezgoda pri delu – 9/23/vo
Odpoved noseči delavki – 10/23/vo
Sankcioniranje kršitev delovnih obveznosti – 11/23/vo
Projektno delo – 7-8/26/vo

Slovenija: najdražje sodstvo v EU (soavtor Blaž Mrva) –
41-42/12‑13/č

Luka Štrubelj
Okrogla miza: Ali Evropska unija potrebuje ustavo? –
28-29/40‑ 41/por

Lovro Šturm
O »rodoslovnih« prednikih slovenske države in o njihovih
»posvetnih ordningah« – 28-29/8‑10/č

Petra Šubernik
Plačilo izrečene globe v primeru umika zahteve za sodno
varstvo – 7-8/17‑18/č

Darja Šumah
Ugotavljanje vzajemnosti po novem: manj birokracije, več
učinkovitosti – 35/17‑19/č

Lena Šutanovac
Obvezne šolske dejavnosti in pravica do veroizpovedi –
2/27/sp
Nižji prag nečloveškega ravnanja – neupoštevanje možnosti
življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja – 7-8/31‑32/sp
Pridržanje tunizijskih migrantov v južni Italiji – 9/26‑28/sp
Pošteno sojenje policistu, ki je vinjen do smrti povozil tri
otroke – 14/27‑28/sp
Mednarodna konferenca o reševanju sporov LAC-UNCITRAL –
16-17/40‑ 41/por
Deložacija zaradi 124 evrov dolga je nesorazmerna – Vaskrsić
proti Sloveniji – 19/27‑28/sp
Willem C. Vis Moot – mednarodno tekmovanje v poznavanju
gospodarske arbitraže – 19/31‑32/por
Teroristični napad čečenskih upornikov v Beslanu – epilog
pred ESČP – 22/28‑30/sp
Odgovornost upravljavca bloga za anonimne komentarje –
23/29‑30/sp
Previsoke odškodnine za obrekovanje omejujejo svobodo
govora – 28-29/35/sp
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ESČP: nov način odločanja sodnika posameznika –
30-31/32‑33/sp
Maroški mladoletnici sta se izognili obsodbi zaradi
istospolnosti – 30-31/33‑34/sp
Izgon mladoletnega tujca zaradi kaznivih dejanj – 33/27‑28/sp
Vprašanje svobode govora povzroči razkol mnenj med sodniki
velikega senata ESČP – 38/26‑28/sp
Razpihovanje pravne megle na področju ICO (soavtor Nejc
Setnikar) – 48/29/pril

Dominika Švarc
Arbitražna razsodba ni le mrtva črka na papirju – 26/3/uv

T
Jasmina A. Tabaković
Predlog Zakona o probaciji – 16-17/23‑24/č

Tilen Tacol
Kdo »odpusti« direktorja (soavtor Matevž Fortin) – 22/12‑15/č

Janez Tekavc
Sodstvo kot resničnostni šov – 3-4/6‑7/č

Andraž Teršek
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Kar na poligraf z »zlikovci«?! – 2/3/uv
Glasno je treba reči NE predlogu za samoplačništvo ob
zdravstvenih zapletih v primeru necepljenja – 6/18‑19/č
Z globokim spoštovanjem do ustavnega sodišča in njegove
sistemske nepogrešljivosti – 7-8/14‑16/č
Ali res vedo, da »morajo« delati v korist in dobrobit ljudi? –
9/6‑ 8/č
Svoboda izražanja med dolžnostjo najostrejše kritike in pravico
do laganja – 11/13‑15/č
Optimizem volje – 16-17/3/uv
Okrogla miza: Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj
s svobodo izražanja in kako z mediji – 16-17/44‑ 45/por
Svoboda izražanja glede holokavsta – 23/13‑15/č
Šolstvo in izobraževanje brez ljubezni in srčnosti pomenita
temo in hlad – 23/34‑35/č
Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2016 (1. del) –
28-29/42‑ 43/por
Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice – kršitve ustavnih
pravic po območjih višjih sodišč (soavtor Jurij Toplak) –
30-31/25‑26/č
Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2016 (2. del) –
30-31/39‑ 40/por
Hvaliti dobro, kritizirati slabo ali oboje? – 32/3/uv
Protiustavna obravnava LGBT in tožba zoper odločbo
Ministrstva za kulturo – 33/11‑13/č
Ali univerzalna strokovna razprava o teh sedmih vprašanjih
pravne države res ni potrebna? – 34/18‑20/č
O predsedniku republike skozi samoodmev: institucionalizacija
odgovornosti namesto promocijske slamnatosti –
36-37/11‑12/č
Vladavina prava ni bipolarno beleženje zmag in porazov –
38/3/uv
Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali –
38/23/pril
KPK vas vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju –
39-40/16/zap
Spoštovanje do policije in zavest o njeni pomembnosti
premišljeno izražam s kritiko potez »policijske države« –
39-40/33/č
Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali –
Avtorjevo pojasnilo na razna vprašanja po objavi –
41-42/7/odm
Samo volitve predsednika, brez demokracije – 43/13‑14/č
Slovenski razmislek o katalonskem primeru – pojasnila
ustavnega pravnika – 43/8‑9/č
Sistemska anomalija in protiustavnosti predpisov pri
zaposlovanju mladih (soavtor Marko Blatnik) – 45-46/6‑7/č
Dvojna zloraba prava (soavtorja Jurij Toplak in Matej Avblej) –
47/25/por
Ustavnopravna ocena možnih – ali verjetnih – pogojev v javnih
razpisih – 47/26/pril
Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi
pogodbe s študenti (soavtor Marko Blatnik) – 47/8‑9/č
(Nujna) podpora ohranitvi in razvoju Celice – 48/8/por

Sanjal sem razpravljanje med ljudmi – in pravniki – 49-50/3/uv
Javna obsodba – fizičnega – nasilja nad sodnikom VS
(soavtorja Jernej Letnar-Černič in Matej Avbelj) –
49-50/28/por

Luka Tičar
Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na
primeru stavke v Slovenski filharmoniji – 11/6‑7/odm

Luka Martin Tomažič
Mednarodnopravna regulacija avtonomnih smrtonosnih orožij –
36-37/15‑16/č
Zastaranje terjatev za prispevke za elektriko in plin (soavtor
Borut Bratina) – 38/8‑9/č
Legalizem ali onkraj? – 3-4/39‑ 40/por

Matej Tomažin
Zakaj nočemo uspešnih zgodb? – 3-4/30/č
Delničarski aktivizem – 9/22/č
Priložnost pred vrati – 14/24/č
Prodaja NLB in transparentnost – 19/22/č
Dividende in novi stroški – 24-25/26/č
Kriptovalute so nov investicijski razred – 30-31/28/č
Paradoks transparentnosti in zaupanja pri projektih ICO –
35/26/č
Gospodarska rast odmika potrebne reforme – 41-42/31/č
Kaj nam bo prineslo 2018? – 47/24/č

Jurij Toplak
Volilna propaganda in svoboda izražanja – 2/11‑13/č
Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice – kršitve ustavnih
pravic po območjih višjih sodišč (soavtor Andraž Teršek) –
30-31/25‑26/č
Pravica do odškodnine pri nemožnosti uporabe: odstop od
stoletne prakse – 34/10‑11/č
Dvojna zloraba prava (soavtorja Matej Avbelj in Andraž
Teršek) – 47/25/por

Toni Tovornik
Zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz
javnih sredstev – 1/34/por
V register vpisane vse nerazglašene sodne oporoke –
2/34/por
Odprta vprašanja glede snemanja glavnih obravnav –
3-4/46/por
Dodeljevanje zadev – 5/34/por
Okrepljeno obvladovanje korupcijskih tveganj – 6/34/por
Preživljanje staršev – 7-8/38/por
Ničelna toleranca do korupcije – 9/34/por
Državno odvetništvo – 10/34/por
Objavljanje neresničnih popravkov – 11/34/por
Pritiski po razkrivanju virov – 12-13/46/por
Zahtevki zaradi nerazglašenih oporok – 14/34/por
Evropsko javno tožilstvo – 15/34/por
Premiki k večji dostopnosti sodnih obravnav – 16-17/46/por
Pri večini predpisov kršen rok za javno obravnavo – 18/34/por
Reorganizacija CSD do konca poletja 2018 – 19/34/por
Izvajanje sodne oblasti v letu 2016 – 20-21/46/por
Težavno vzpostavljanje novega organa – 22/34/por
Lani manj novih zadev na pravobranilstvu – 23/38/por
Lani v Sloveniji za 6,2 odstotka manj zaprtih oseb –
24-25/42/por
Zastopanje občin v sodnih postopkih – 26/34/por
Kršenje prava EU se je povečalo – 27/34/por
(Ne)zagotavljanje človekovih pravic v Sloveniji – 28-29/46/por
Pomanjkljivo strokovno znanje o finančni forenziki –
30-31/42/por
Nasprotovanje dvigu vpisnine v OZS – 33/34/por
Novosti ureditve vročanja – 34/34/por
V enem letu razveljavljenih 56 odločb Vrhovnega sodišča –
35/34/por
SE ugotavlja manjšo prezasedenost zaporov – 36-37/46/por
Novela ZKP-N še ni pod streho – 38/34/por
Zamude pri vpogledu v vpisnike – 39-40/46/por
Minister opozarja tudi na neenotno tožilsko prakso –
41-42/46/por
Nerešenih še 138 najtežjih primerov – 43/38/por
(Ne)ustreznost volilnega sistema – 44/38/por
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Detektivi za spremembo zakonodaje – 45-46/42/por
Avtentična razlaga ZKP – 47/34/por
Nujna pravna ureditev zaščite žvižgačev – 48/38/por
Zmanjševanje zaostankov in skrajševanje časa reševanja
pomembnejših zadev – 49-50/46/por

Judita Trajber
Odgovornost nosijo tudi tisti, ki so tiho – 3-4/41‑ 45/int

Matjaž Tratnik
Varstvo nevpisanih lastninskih položajev – 28-29/19‑22/č

Katja Triller Vrtovec

Mateja Veingerl
Svetovalna mnenja v luči postopka predhodnega odločanja –
24-25/27‑28/č

Gregor Verbajs
Ali je notarski zapis izvršilni naslov za procesne obresti? –
34/11‑13/č

Boris Vinski
Pravni interes stranskega udeleženca za vložitev pritožbe zoper
sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka – 7-8/20‑21/č

Patrick Vlačič

Sistematična, primerjalna in zgodovinska analiza koncesij
v slovenskem zdravstvu – 48/17‑20/č

Gorazd Trpin

Pogumno izplutje iz varnega akademskega zaprtega morja in
odpiranje prostora za razpravo – 41-42/44‑ 45/prik

Luka Vlačić

O postopku dodelitve dovoljenja AIPA – 39-40/22‑24/odm

Verica Trstenjak
EU po brexitu: obletnice, razveze in (ne)poravnani računi –
15/3‑ 4/uv

Mojca Turinek
Kaznivo dejanje po 240. členu KZ-1 v luči predvidene novele
E – 3-4/10‑12/č

Domen Turšič
Mednarodnopravne zahteve za vpis svetovne kulturne in
naravne dediščine na Unescov seznam (soavtorica Vasilka
Sancin) – 48/6‑ 8/č

U
Boštjan Udovič
Boljše izvajanje zakonodaje za boljše upravljanje –
41-42/19‑20/č
Enotna ureditev upravljanja večlastniških nepremičnin –
49-50/17‑18/č

Matija Urankar
Prima facie presoja verodostojnosti dokazov, dokazna ocena
ter upoštevanje navedb in dokazov obrambe v izročitvenem
postopku – 44/6‑ 8/č

Helena Uršič
Pravica do pozabe v praksi evropskih sodišč – 16-17/15‑16/č

V
Milan Vajda
Tožena stranka: neznani dediči po neznano kje in kdaj umrlem
zapustniku – 3-4/17‑18/č
Okrogli trikotnik kazenskega procesa – 10/13‑14/č

Prodaja predvajalnikov za »spletne pirate« in streaming –
27/28‑29/sp
Prekinitev zdravljenja za ohranjanje življenja in preprečitev
eksperimentalnega zdravljenja otroka navkljub
nasprotovanju staršev – 30-31/34‑36/sp

Ana Vlahek
Odlična uvrstitev študentov PF Univerze v Ljubljani na
tekmovanju CEEMC (soavtorica Daniela Mozetič) –
20-21/43‑ 44/por

Andrej Vovšek
Zveza društev za gospodarsko pravo na Donački gori –
36-37/43/por

Renato Vrenčur
Fiduciarna razmerja (zavarovanja) v insolvenčnih postopkih –
26/21/pril

Slađana Vrenčur
Sestavina kot predmet stečajne mase – 6/6‑7/č
Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot
izločitvena pravica v stečaju – 18/9‑11/č
Pravice najemnika v primeru prenosa lastninske pravice –
48/11‑12/č

Blažka Vrsajković
Javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
vrednosti za uporabo ZJN-3 – t. i. evidenčna naročila –
7-8/12‑13/č

Sanja Vujanović
Prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve – 23/7‑10/č
Učinki in posledice razvezane pogodbe – 44/28/pril

Igor Vuksanović
Nekateri vidiki nacionalne podstati Republike Slovenije –
9/10‑11/č

Sebastijan Valentan
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (1. del) – 45-46/7‑ 8/č
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (2. del) – 48/9‑10/č

Klemen Valter
Neposredna plačila podizvajalcem po ZJN-3 in OZ s
poudarkom na pripoznavi terjatve – 24-25/12‑14/č

Luigi Varanelli
Predhodno vprašanje v civilnem postopku – 12-13/13‑16/č
Komentar sodne odločbe o švicarskih frankih: nekaj
pomislekov in dilem – poskus reševanja problema –
32/14‑16/č
Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri
neodplačnih pogodbah – 35/6‑9/č
Kavza pogodbe – sodobni pogledi – 39-40/10‑12/č

Lea Vatovec
Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila
(soavtorica Neža Grasselli) – 9/12‑15/č

Luka Vavken
Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku
o prekršku – 10/10‑12/č
Osredotočenost suma pri kaznivem dejanju povzročitve
prometne nesreče iz malomarnosti – 28-29/25‑27/č

W
Nana Weber
Priznanje očetovstva – 1/26/vo
Odpravnina ob poteku pogodbe in hkratni upokojitvi –
3-4/33/vo
Glasovanje o ravnatelju – 7-8/25‑26/vo
Počitnice z otrokom v tujini – 20-21/31/vo
Upokojitev delavke in regres – 22/24/vo
Dopust javnega uslužbenca v javnem zavodu – 23/25‑26/vo
Smrt delavke, katere delo delavec nadomešča – 24-25/29/vo
Potni nalog in terenski dodatek – II – 35/27‑28/vo
Šolska prehrana – posebni obroki iz verskih razlogov –
36-37/34‑35/vo
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo – II –
36-37/35‑36/vo
Kako doseči izvršbo na izvršbo? – 38/23/vo
Bolniška v času odpovednega roka – 39-40/35‑36/vo
Hormonski vložki in odgovornost zdravnika – 41-42/33‑34/vo
Pravica do prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do
plačanega letnega dopusta – 48/32/sp
Družinski zakonik – spremembe, ki začnejo veljati pred
njegovo uporabo, in tiste, ki že veljajo – 49-50/31/pril
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Z
Aleš Završnik
Možgansko hekanje – 5/19/č
Robotske odvetnice: za begunce in brezdomce – 11/21/č
Reštartajte se! – ideologija velikega podatkovja – 18/21/č
Vladavina prava ali algoritmov? – 24-25/25/č
Prepoznavanje obrazov, zasebnost in javni prostori – 32/22/č
Zasebnost v sodelovalni ekonomiji – 38/21/č
Internet teles – 45-46/27/č

Sebastjan Zbičajnik

Jan Zobec
Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in
političnem) kontekstu – 15/15‑18/č
Moč ločenih mnenj – 41-42/3/uv

Boštjan Zrnec Orlič
Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke – vedno in
povsod? – 2/8‑10/č
Neučinkovitost slovenskega kazenskega pravosodja –
resničnost ali mit? – 45-46/22‑25/č

Boštjan Zuljan
Zdravstveno zavarovanje in pravo EU – 14/25/pril

Nespodobno povabilo v luči Uredbe (EU) št. 604/2013 –
38/6‑7/č

Nejc Zemljak
Obročno plačilo pri razpolaganju s premoženjem v lasti države
in občin – 1/6‑7/č

Andraž Zidar
Globalno zdravstveno pravo in mednarodne organizacije –
10/14-15/č

Barbara Zobec
Pravni interes – enkrat tako, drugič drugače – 7-8/25/pril
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Vem več – stvarna napaka: <http://vemvec.si/> – 1/38
TDCJ – varstvo osebnih podatkov po ameriško:
<https://www.tdcj.state.tx.us/> – 2/38
FBI <The Vault> – kaj imajo skupnega Al Capone,
Hillary Clinton in mali zeleni možje?: <https://vault.
fbi.gov/> – 3-4/50
SoStat – sodna statistika: <http://www2.mp.gov.si/
sostat/index.html> – 5/38
OPSI – odprti podatki Slovenije: <https://podatki.gov.
si/data/search> – 6/38
MojMaliPravnik.net – enostavno do pravnega nasveta:
<http://www.mojmalipravnik.net> – 7-8/42
Poslovanje sodstva – sodna statistika Vrhovnega
sodišča RS: <http://www.sodisce.si/sodna_uprava/
statistika_in_letna_porocila/poslovanje_sodstva/> –
9/38
Hitreje do pravice: <https://spvt.mp.gov.si/hitreje_do_
pravice> – 10/38
Parlameter – pomanjkljivosti in izboljšave: <https://
parlameter.si> – 11/38
Listina EU: <http://fra.europa.eu/en/charterapp> –
12-13/50
Hal mBills pri e-Upravi: <http://www.mbills.si/> – 14/38
Spletni pravnik: <http://www.spletnipravnik.wordpress.
com> – 15/38
Za življenja gre: <http://www.zavod-emma.si> – 16-17/50
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije:
<http://www.zvezarfr.si> – 18/38
Pravice potnikov: <http://europa.eu/youreurope/
citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm> –
19/38
UN Human Rights App: <http://www.ohchr.org/EN/
AboutUs/Pages/MobileApp.aspx> – 20-21/50
Politix EU: <https://eu.politix.io/#/summary> – 22/38
Legal Dictionary – Law Definitions and Thesaurus:
<https://itunes.apple.com/us/app/legal-dictionary-lawdefinitions-and-thesaurus/id1021283555?mt=8>
in
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
farlex.dictionary.legal>– 23/42

Ž
Matija Žgur
Prihodnost je zdaj! – 49-50/43‑ 44/por

Luka Žnidarič
Finančno prestrukturiranje z izčlenitvijo – nedosledno izvajanje
zakonskih določb s strani organov oblasti – 38/17‑18/č

Bruna Žuber
Ustavni položaj predsednika republike – 1/33/prik
Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju – 36-37/44‑ 45/prik

INSOLV-INFO: <http://www.insolvinfo.si> – 24-25/46
Fundacija Parus: <http://www.fundacija-parus.si> – 26/38
eyeWitness: <http://www.eyewitnessproject.org> – 27/38
Skozi igro do pravnega znanja: <http://www.
lawschooldojo.com> – 28-29/50
Zavod za brezplačno pravno pomoč: <http://www.
brezplacnapravnapomoc.si> – 30-31/46
Glasovalni kalkulator: <http://www.consilium.europa.eu/
en/templates/voting-calculator.aspx?id=244> – 32/38
Tvoja Evropa: <http://www.europa.eu/youreurope> –
33/38
Prijava nasilja v družini: <http://www2.gov.si/e-uprava/
prijavadn.nsf#> – 34/38
Varuh športnikovih pravic: <http://www.olympic.si/
sportniki/varuh-sportnikovih-pravic> – 35/38
PravniNasvet.com: <http://www.pravninasvet.com> –
36-37/50
Pravna fakulteta: <http://www.pf.uni-lj.si> – 38/38
Audibook: <http://www.audibook.si> – 39-40/50
Zakonodajni vozni red EU: <http://www.europarl.europa.
eu/legislative-train> – 41-42/50
Izvrševanje
sodb
ESČP:
<http://www.mp.gov.si/
si/delovna_podrocja/aktivnosti_na_podrocju_
clovekovih_pravic_in_izvrsevanja_sodb_evropskega_
sodisca_za_clovekove_pravice/izvrsevanje_sodb_
evropskega_sodisca_za_clovekove_pravice> – 43/42
Uresničevanje priporočil Varuha človekovih pravic:
<http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/
aktivnosti_na_podrocju_clovekovih_pravic_in_
izvrsevanja_sodb_evropskega_sodisca_za_
clovekove_pravice/odzivna_porocila_vlade_na_letna_
porocila_varuha_clovekovih_pravic> – 44/42
Nadgradnja eUprave: <https://e-uprava.gov.si> –
45-46/46
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
– 47/38
Proti sivi ekonomiji: <http://www.protisiviekonomiji.si>
– 48/42
Lexcrunch: <http://www.lexcrunch.com> – 49-50/50

