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KAZALO 2018 statistika
Avtorji: 356

Intervjuji: 1

Uvodniki: 37

Poročila: 89

Članki: 401

Prikazi: 130

Odmevi: 24

Knjige naših avtorjev: 41

Priloge: 37
Knjige tujih avtorjev: 52

Erarjeve meje: 48

Spletne strani: 37

Vprašanja in odgovori: 77

Zapisi: 10

Mnenja organov: 69
Sodna praksa: 154

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352‑0730
Leto 37 (1323‑1372)
Letnik 2018: PP 1‑50

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku
2018. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna odloč‑
ba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja &
odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni zapisi
(rubrike Dogodki – izjave, Evropa, Globus in Zaznamovalo
nas je), napovedi seminarjev in drugih strokovnih srečanj
(rubrika Pravni napovednik), razpisi zaposlitev in štipendij
(rubrika Razpisi), obvestila o dogajanju z akti v zakono‑
dajnih 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, elek‑
tronskega medija
pril = priloga PP
sp = sodna praksa
uv = uvodnik
vo = vprašanje in odgovor
zap =	kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis
(na primer rubrika Prava peresa)

A
Agencija RS za varstvo konkurence
Presojanje koncentracije podjetij SBB in Pro Plus (Andrej Krašek) –
24‑25/20‑24/č

algoritem
Ekonomija pozornosti (Aleš Završnik) – 9/22/č
Algoritmično pravosodje (Aleš Završnik) – 22/21/č
Uvod v umetno inteligenco za pravnike (Mitja Podpečan) –
28‑29/20‑21/č
Empatična tehnologija in vladavina algoritmov (Aleš Završnik) –
28‑29/28/č
Umetna inteligenca in možnost prevzema oblasti (Patricij Maček) –
41‑42/40‑ 41/por

alternativno reševanje sporov
Javni poziv k udejanjanju arbitražne odločbe – 15/22/zap
Sodna poravnava in kazenski postopek (Milan Vajda) – 43/13‑14/č

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Nezaslišana lahkotnost zanikanja temeljnih postulatov
mednarodnega prava (Vasilka Sancin) – 6/3/uv
Postulati mednarodnega prava (Branko Erčulj) – 7‑8/13/odm
Napoved tožbe proti Hrvaški (Toni Tovornik) – 10/34/por
Kdaj je arbitražna klavzula v sporazumih BIT a priori v nasprotju s
pravom EU (Zoran Skubic) – 12‑13/40‑ 41/sp
Javni poziv k udejanjanju arbitražne odločbe – 15/22/zap
Od soldatov, tankov, tožb do arbitraž ter diplomacije (Verica
Trstenjak) – 16‑17/3‑ 4/uv
Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski
uniji (Dominik Kuzma) – 16‑17/12‑14/č
Člen 273 namesto 259. člena PDEU (Urša Ravnikar Šurk) –
16‑17/46/por
Odziv avtorja na odmev ministrstva (Zoran Skubic) –
20‑21/21/odm
Arbitraža je dvostransko vprašanje (Urša Ravnikar Šurk) –
24‑25/46/por
Nedostopni mnenji Evropske komisije o arbitraži (Sebastijan
Valentan) – 34/7‑9/č
Pravica športnikov do javne obravnave pred neodvisnim
tribunalom (Vesna Bergant Rakočević) – 41‑42/16‑18/č

argumentacija
Svoboda izražanja v postfaktični družbi (Andraž Teršek) –
20‑21/26‑27/prik

arhiv
Dostop do arhivskega gradiva ZPIZ – 7‑8/31/mo
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Avstrija
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Patricij Maček) –
5/30‑31/por
Notifikacija ADP (Ivan Kristan) – 10/21/odm
(Ne)ovirana napotitev delavcev v Avstrijo (Ana Strmšnik) –
20‑21/8‑10/č
Prenos sedeža družbe čez mejo (Maria Škof) – 48/8‑9/č
Poskusno delo v zakonodaji in praksi (Matej Vošner) – 48/23/pril

avtomobili
Poškodba parkiranega vozila zaradi odpiranja vrat drugega
parkiranega vozila (Zoran Skubic) – 47/25‑27/sp

avtorsko pravo
Medijski pravili »must‑carry« in »must‑offer« v razmerju do avtorske
in sorodnih pravic (Miha Trampuž) – 2/24/pril
Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic (Martina Repas) –
9/32‑33/prik
Bitcoini kolektivnega upravljanja avtorske pravice – ali kako
sodišče iz nič ustvari nekaj (Cene Grčar) – 10/14‑16/č
Avtor proti SAZAS (Eneja Drobež) – 14/12‑13/č
Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje
(Ingrid Kovšca Pušenjak) – 15/9‑11/č
(Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 20‑21/14‑16/č
Vsake oči imajo svojega malarja – 20‑21/34/mo
Pojasnilo k članku (Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski
sorodnih pravic – 22/20/odm
Lahkotnost uporabe tujega (intelektualnega) dela (Tomaž
Pavčnik) – 23/3/uv
(Ne)pravično sojenje na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 23/21/odm
Krasni novi avtorskopravni svet (Dušan Caf) – 24‑25/3‑ 4/uv
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika pričakovanja
in velika razočaranja (Saša Krajnc in Maja Bogataj Jančič) –
27/11‑14/č
Kršitev avtorskih pravic – avtorsko delo – koncept TV oddaje –
33/24‑27/sp
Na spletu objavljena fotografija in avtorske pravice (Ana Babnik) –
34/28‑30/sp
Kakšna je prihodnost avtorske pravice v EU? (Lora Briški) –
34/30‑31/por
Nova sorodna pravica organizatorjev športnih prireditev (Tilen
Zonta) – 36‑37/12‑13/č
Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava (Patricij
Maček) – 36‑37/37/por
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (Tilen Zonta in Maja
Bogataj Jančič) – 45‑46/15‑17/č
Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564
(Tilen Zonta) – 48/19‑20/č
Okusa živila (še) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico (Zoran
Skubic) – 49‑50/36‑37/sp

azilno pravo
glej tudi begunci in migracije
Postopek za ponovni sprejem (Nana Weber) – 9/31/sp
Subsidiarna zaščita žrtve preteklega mučenja v primeru
poslabšanja zdravstvenega stanja (Nana Weber) – 22/30/sp
Kriza mednarodnega sistema zaščite beguncev in možne rešitve
(Ana Samobor) – 35/30‑31/por

B
bančništvo
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Odškodninska odgovornost organov Slovenije za kršitve prava EU
(Suzana Pecin) – 2/6‑9/č
Pregon bančne kriminalitete (Toni Tovornik) – 2/34/por
Kreditna pogodba, vezana na švicarski frank, ni nična (Eneja
Drobež) – 7‑8/35‑37/sp
Zavrnitev, ignoriranje ali tožba? (Jože Mencinger) – 11/23/č
Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić (Tadeja Novinc) – 15/12‑14/č

Soglasnost bančne preiskovalne komisije (Urša Ravnikar Šurk) –
15/34/por
Novi Zakon o trgu finančnih instrumentov (Žiga Kosi) – 18/7‑9/č
Referendum o denarju (Neven Borak) – 22/18‑19/č
350 let švedske centralne banke (Neven Borak) – 23/18‑19/č
Prevzemni val razkriva slabo korporativno upravljanje (Matej
Tomažin) – 23/23/č
Kako ukrotiti bančnega zmaja? (Urša Ravnikar Šurk) –
27/31‑32/por
Zakaj ni gneče? (Matej Tomažin) – 28‑29/29/č
50 odstotkov prodaje NLB že v letu 2018 (Urša Ravnikar Šurk) –
28‑29/46/por
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi (Marcel
Hajd) – 32/8‑10/č
Nas je izgubljeno desetletje kaj naučilo? (Matej Tomažin) –
34/21/č
Favorita za mesto guvernerja (Urša Ravnikar Šurk) – 34/34/por
Umik zahteve za presojo ustavnosti (Urša Ravnikar Šurk) –
43/34/por
ESČP zaradi bančne sanacije uvedlo postopek proti Sloveniji (Urša
Ravnikar Šurk) – 44/34/por
Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU? (Lora Briški) –
45‑46/37‑38/por
Ekonomske pravice potrošnikov in krediti v švicarskih frankih
(Branka Sedmak) – 47/11‑12/č
Hladen tuš za kreditojemalce v švicarskih frankih (Igor
Vuksanović) – 47/13‑14/č
Tudi slepa banka zrno najde (Črt Jakhel) – 47/22/č
Štiri odločitve vrhovnega sodišča o kreditih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 49‑50/6‑ 8/č
Bančna kriza 2008: primerjava Islandije in Slovenije (Nace
Potočnik) – 49‑50/27/pril

Banka Slovenije
Favorita za mesto guvernerja (Urša Ravnikar Šurk) – 34/34/por
Umik zahteve za presojo ustavnosti (Urša Ravnikar Šurk) –
43/34/por

banke
Identifikacija z vozniškim dovoljenjem na banki (Matej Vošner) –
11/26/mo
Postmodernizem (Primož Cencelj) – 15/24/č
Pravna oseba ni nosilka človekovih pravic in svoboščin – 22/24/sp
Nadzor v bančnem sektorju – prenehanje kvalificiranih obveznosti
banke – prepoved izplačila obresti iz obrestnega kupona –
22/25‑28/sp
Kopiranje osebnega dokumenta v banki (Matej Vošner) –
24‑25/36/mo
Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa (Ajda Vodnjov in
Gregor Verbajs) – 30‑31/22‑23/č
Poslovne skrivnosti banke pod prevladujočim vplivom države
(Neža Kompare) – 49‑50/34‑35/sp

begunci
glej tudi azilno pravo in migracije
Pomoč beguncem (Patricij Maček) – 2/38/prik
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (Alen Savić, Daška Levstik,
Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar, Luka Žigante in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č
Kriza mednarodnega sistema zaščite beguncev in možne rešitve
(Ana Samobor) – 35/30‑31/por
Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju (Tim
Horvat) – 44/28‑29/sp

Belgija
Čas pripravljenosti na domu z odzivnim časom 8 minut se šteje za
»delovni čas« in iure proprio (Zoran Skubic) – 9/29‑30/sp
Goljufija pri izdaji potrdila E 101 (A 1) je (seveda) v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 16‑17/40‑ 41/sp
Nepošteni pogoji plačila šolnine (Zoran Skubic) – 22/28‑29/sp
Obredni zakol živali brez predhodnega omamljanja v verske
namene (Zoran Skubic) – 23/28‑29/sp
Običajno prebivališče otroka (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
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Nadomestilo distributerju ob prenehanju pogodbe (Andrej Friedl) –
36‑37/25/pril
Tožniška varščina brez tujega državljanstva (Jorg Sladič) –
44/7‑ 8/č
Mikrotransakcije v videoigrah (Denis Baghrizabehi in Kristjan
Zahrastnik) – 45‑46/13‑14/č

blago
Dobavitelji luksuznih izdelkov lahko pooblaščenim distributerjem
prepovedo prodajo teh izdelkov prek spletnih tržnic tipa
Amazon, eBay in PriceMinister (Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp
Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora
(Matjaž Kovač) – 6/9‑11/č
Obveznosti špediterja iz pogodbe o špediciji (Matjaž Kovač) –
9/24/pril
Ni vsak »glen« a priori »scotch whisky« (Zoran Skubic) –
28‑29/38‑39/sp

blagovna znamka
Tožba za izbris znamke – aktivna legitimacija zastavnega upnika –
18/24‑26/sp
Visoke pete na sodišču (Zoran Skubic) – 26/31‑32/sp
Ni vsak »glen« a priori »scotch whisky« (Zoran Skubic) –
28‑29/38‑39/sp
Pridobljen razlikovalni učinek znamke oblike čokolade Kit Kat
(Klemen Pohar) – 35/28‑29/sp
Sklicevanje na znamko, vir ali izdelavo v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila (Klemen Pohar) – 38/27‑28/sp
Prihodnost znamk in geografskih označb (Tilen Zonta) –
41‑42/39‑ 40/por

bolniški stalež
glej tudi delovno pravo
Bolniška med neplačano odsotnostjo (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 35/23/vo

borza
glej tudi ekonomija in vrednostni papirji
Kdaj prodati? (Primož Cencelj) – 36‑37/23/č

brexit
Kave bi, a skodelico manj na dan (Petra Weingerl) – 7‑8/26/č
Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v Ljubljani
(Matija Žgur in Samo Bardutzky) – 24‑25/42‑ 43/por
(Pre)počasno pogajanje o brexitu (Urša Ravnikar Šurk) –
26/34/por
Intelektualna lastnina in brexit – 28‑29/30/erar
Brexit in državljanstvo (Matjaž Tratnik in Petra Weingerl) –
30‑31/6‑7/č
Usoda britanskih družb, ki večino dejavnosti opravljajo v Sloveniji
(Matej Brumec) – 45‑46/6‑7/č

Tarifne opustitve (Podrobnejši opis) – 28‑29/30/erar
Sprememba 84. člena Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 –
34/23/erar

Center za socialno delo
glej tudi socialna varnost
Neodgovarjanje organa na prejete dopise strank je protipravno –
34/25/mo
Ko je (isti) center za socialno delo stalni skrbnik tožene stranke in
skrbnik za posebni primer tožnika (Nada Caharijaz Ferme) –
44/15‑16/č

centralizacija
Prednosti in slabosti centralizacije javnega naročanja (Zlata
Jerman) – 41‑42/30/pril

ceste
glej tudi infrastruktura
Pasivna stvarna legitimacija DARS – nepogodbena odškodninska
odgovornost posrednega zastopnika – 2/25‑27/sp
Pri dvomu o pravni naravi zahteve stranke mora organ o njej
odločiti – 32/27/mo

cestnoprometno pravo
Vozniški izpit (Patricij Maček) – 35/38/prik

Ciper
Obravnava domnevnih policijskih kršitev 3. člena EKČP (Luka
Vlačić) – 28‑29/40‑ 42/sp

civilna družba
Univerzalni periodični pregled države v Svetu OZN za človekove
pravice in vloga civilne družbe (Sebastijan Valentan) –
39‑40/19‑21/č

civilno procesno pravo
glej tudi vročanje
Tekmovanje Študentska pravda: prometna nesreča, povzročena s
samovozečim vozilom (David Borlinič Gačnik) – 3‑4/42/por
Kolektivne tožbe na področju ICO‑projektov: učinkovito sredstvo
za odvračanje od kršitev ali nepotrebna grožnja? (Nejc
Urankar) – 20‑21/16‑17/č

Č
Češka
Uporabnost izkušnje nasledstva po nekdanji ČSZR za nasledstvo
po SFRJ (Grega Pajnkihar) – 33/6‑ 8/č
Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (Pavel Šturma in
Lenka Linhartova) – 35/23/pril

človekove pravice

brezplačna pravna pomoč
Obdelava osebnih podatkov s soglasjem ali brez (Vanja Maček) –
15/20‑22/č

brezposelnost
glej tudi nadomestila
200 služb za dolar (Primož Cencelj) – 20‑21/29/č

bruto domači proizvod (BDP)
glej tudi gospodarska rast
Volitve in borza (Matej Tomažin) – 18/22/č
Povest o dveh državah ali zakaj potrebujemo fiskalna pravila (Anže
Burger) – 44/22/č

C
carinska unija
Ameriška izravnava obsega uvoza s carinami (Irena Peterlin) –
11/19‑21/č
Trgovinska vojna (Jože Mencinger) – 22/22/č
50 let carinske unije EU: več kot le odprava carin (Janja Hojnik) –
28‑29/11‑14/č

glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, diskriminacija,
svoboda izražanja in Varuh človekovih pravic
Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Patricij
Maček) – 1/29‑30/por
Diskrecijska klavzula iz Uredbe (EU) št. 604/2013 kot pravica
(pravno sredstvo) posameznika? (Andraž Beguš) – 3‑4/18/č
Umotvori in neosmišljena nakladanja prepričala ESČP (Vesna
Bergant Rakočević) – 3‑4/36/sp
Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in praksi
(Andraž Teršek in Jernej Medved) – 5/25/pril
ESČP lani izdalo 12 sodb v zvezi s Slovenijo (Toni Tovornik) –
5/34/por
Ugotavljanje očetovstva vedno in zgolj v korist otroka? (Alenka
Antloga) – 7‑8/37‑39/sp
Javno predstavljanje istospolnega načina življenja (Lena
Šutanovac) – 9/28‑29/sp
Spodbudne številke z ESČP (Toni Tovornik) – 9/34/por
Tujec (Andraž Teršek) – 10/12/č
Pravica do izvedbe dokazov kot del poštenega sojenja (Alenka
Antloga) – 11/28‑30/sp
SE nadzira še 30 sodb proti Sloveniji (Toni Tovornik) – 11/34/por
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18. člen EKČP – varovalka pred zlorabo vladavine prava? (Jernej
Letnar Černič) – 14/14‑16/č
Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem
zapisu (Polona Merc) – 14/28‑29/sp
Pomen literature v sodnih odločitvah (Jože Ruparčič) – 15/6‑ 8/č
Izguba procesne sposobnosti stečajnega dolžnika in pravica
stečajnega upravitelja do zastopanja (Alenka Antloga) –
16‑17/38‑39/sp
Vračilo neupravičeno prejetega denarnega nadomestila,
izplačanega zaradi napake države (Luka Vlačić) –
20‑21/38‑ 40/sp
Dostop do sodišča ob tožbi zaradi mučenja v tujini (Luka Vlačić) –
24‑25/38‑39/sp
Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin? (Dejan Valentinčič) –
26/12‑14/č
Urejanje rezidentskega statusa dolgoletnih prebivalcev brez
državljanstva (Luka Vlačić) – 26/28‑29/sp
Uporaba izvedenskih mnenj invalidske komisije v postopku pred
sodiščem (Špela Lovšin) – 26/29‑30/sp
Vrnitev v preteklost – revizija zadeve Irska proti Združenemu
kraljestvu (Luka Vlačić) – 27/27‑29/sp
Pravice v zaporu (Mojca M. Plesničar) – 27/32‑33/prik
Obravnava domnevnih policijskih kršitev 3. člena EKČP (Luka
Vlačić) – 28‑29/40‑ 42/sp
Med pravnomočnostjo in poštenostjo (Mihael Pojbič) –
30‑31/12‑14/č
Zloraba procesnih pravic pri prisilni hospitalizaciji (Marko Petek) –
30‑31/24‑25/č
Pravica do poštenega sojenja in neenotna sodna praksa
nacionalnih sodišč (Luka Vlačić) – 30‑31/37‑39/sp
Kako naprej na Evropskem sodišču za človekove pravice? (Jernej
Letnar Černič) – 30‑31/42‑ 43/por
Kaznivost objave sporočil in posnetkov s seksualno vsebino
(Marko Štante) – 32/23‑24/č
Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! (Rok
Čeferin) – 36‑37/38‑39/prik
Slovenija, pet minut pred dvanajsto (Patricij Maček) –
38/29‑30/por
Univerzalni periodični pregled države v Svetu OZN za človekove
pravice in vloga civilne družbe (Sebastijan Valentan) –
39‑40/19‑21/č
Tožbe zoper Slovenijo na ESČP (Urša Ravnikar Šurk) –
41‑42/46/sp
Sprememba osebnega imena transspolnih oseb (Špela Lovšin) –
43/28‑29/sp
Prepoved pravice do stavke železniškim delavcem (Špela Lovšin) –
48/24‑26/sp
Ko so huliganom štete ure: ukrep preventivnega pridržanja (Tina
Korošec) – 49‑50/33‑34/sp

Črna gora
Izguba procesne sposobnosti stečajnega dolžnika in pravica
stečajnega upravitelja do zastopanja (Alenka Antloga) –
16‑17/38‑39/sp

D
Danska
Ugotavljanje očetovstva vedno in zgolj v korist otroka? (Alenka
Antloga) – 7‑8/37‑39/sp
Ko so huliganom štete ure: ukrep preventivnega pridržanja (Tina
Korošec) – 49‑50/33‑34/sp

darilo
Darilna pogodba – preklic darila – odpadla pravna odlaga –
ničnost – prenovljena zakonodajna struktura – pravna mnenja
sodišč z območja nekdanje SFRJ – 26/24‑27/sp

davčna osnova
Brošura o dohodku iz dejavnosti (Publikacije) – 9/24/erar

davčno pravo
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Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018 (Petra Istenič, Irma
Medle, Tadeja Rupnik in Irena Guštin) – 6/21‑25/č

Pravni in davčni vidiki tehnologije blockchain (Nejc Goršič in Sara
Mernik) – 7‑8/43‑ 44/por
Davčna obravnava dohodkov iz poslovanja s kriptovalutami
(Dominik Kuzma) – 11/7‑9/č
Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski
uniji (Dominik Kuzma) – 16‑17/12‑14/č
Ureditev rezidentskega statusa in druge davčne obveznosti –
16‑17/33/erar
Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije
OECD (Aleksander Ferk in Sabina Pirnat) – 18/17‑20/č
Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja
(Suzana Cvikl) – 20‑21/24‑26/č
Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev (Luka
Mišič) – 26/6‑ 8/č
Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim
poslom (Aleš Kobal in Tadej Dubrovnik) – 30‑31/19‑20/č
Poročanje čezmejnih dogovorov na podlagi direktive DAC6
(Sabina Pirnat) – 49‑50/19‑21/č

davek na dediščine in darila
Dedni redi in davčne oprostitve (Podrobnejši opis) – 24‑25/31/erar
Davek na dediščino (Nana Weber) – 47/23‑24/vo

davek na dobiček
Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišč (podrobnejši opis) – 6/27/erar

davek na dodano vrednost (DDV)
Dolgoročno brezobrestno kreditiranje države iz naslova odmere
DDV po pravu EU v insolvenčnih postopkih ni dopustno (Zoran
Skubic) – 5/27‑28/sp
Dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska
dopolnila – 28‑29/30/erar
Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega
sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 32/23/erar

davek na motorna vozila
Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka
emisij motornih vozil – 34/23/erar

davek od premoženja
Obdavčitev z davkom od premoženja (Vprašanja in odgovori) –
24‑25/31/erar

davki
glej tudi dohodnina, davčna osnova, davčni postopek, davčno
pravo, davek na motorna vozila, davek od dohodkov pravnih
oseb in davek na dodatno vrednost (DDV)
Štrajkam (Primož Cencelj) – 5/24/č
Dohodki iz zaposlitve – 19/25/erar
Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih
kriptografskih žetonov – 22/23/erar
Prenehanje veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi – 22/23/erar
Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori) –
22/23/erar
Obročno plačilo in odlog plačila davka – poslovni subjekti
(Vprašanja in odgovori) – 34/23/erar
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega
občasnega cestnega prevoza potnikov (podrobnejši opis) –
43/23/erar
Davek na dediščino (Nana Weber) – 47/23‑24/vo
Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja (Ivan
Robnik) – 48/6‑7/č
O predlaganih spremembah Zakona o davku na tonažo (Martina
Mahnič) – 48/16‑17/č

dedno pravo
Posredovanje osebnih podatkov umrlih oseb (Matej Vošner) –
3‑4/33/mo
Priznavanje stvarnopravnih učinkov vindikacijskega volila pri
dedovanju nepremičnine v drugi državi članici EU (Alenka
Antloga) – 5/28‑29/sp
Dolžnosti zapuščinskega sodišča – nepopolna smrtovnica –
možnost sodelovanja v postopku – 6/28‑30/sp
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Dedna izjava o pozneje najdenem premoženju (Ana
Krušič‑Čotar) – 22/6‑ 8/č
Odpoved dediščini v korist otroka (Nana Weber) – 43/24/vo
Institut sodnika na preizkusu in ureditev dedovanja v nemški deželi
Saška‑Anhalt (Marjan Neuvirt) – 45‑46/7‑9/č
Ustna oporoka (Nana Weber) – 45‑46/28/vo
Davek na dediščino (Nana Weber) – 47/23‑24/vo
Pravica dedičev do neizplačanega nadomestila za letni dopust
(Nana Weber) – 48/28‑29/sp

dekolonizacija
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (Urša Demšar, Ana
Samobor, Mohor Fajdiga, Vid Drole in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (Anže Mediževec, Hana
Šerbec, Miha Plahutnik, Pia Novak in Ula Aleksandra Kos) –
30‑31/8‑10/č

delnice
glej tudi vrednostni papirji
Zakaj ni gneče? (Matej Tomažin) – 28‑29/29/č
50 odstotkov prodaje NLB že v letu 2018 (Urša Ravnikar Šurk) –
28‑29/46/por

delniška družba
glej tudi družbe
Prikrita oblika prepovedanega vračila vložka – 10/26‑29/sp
Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije
OECD (Aleksander Ferk in Sabina Pirnat) – 18/17‑20/č

delo na domu
Delo od doma le nekaj dni na mesec (Nina Scortegagna Kavčnik) –
15/26/vo

delovna doba
glej tudi plače
Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 18/23/vo
Delovna doba pri delu s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 27/24/vo
Dodatek za delovno dobo pri javnih delih (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 38/22/vo
Dodatek za skupno delovno dobo ali le pri zadnjem delodajalcu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 39‑40/29‑30/vo

delovna razmerja
glej tudi pogodba o zaposlitvi, odpravnina, plače, in delovno pravo
Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi (Matej
Vošner) – 2/27/mo
Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvidov delavcev
(Matej Vošner) – 6/29/mo
Uporaba tolmača na delovnem mestu (Matej Vošner) – 10/27/mo
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za
zavarovance iz delovnega razmerja – 14/24/erar
Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke osebnega
avtomobila na zahtevo delodajalca (Matej Vošner) – 15/28/mo
Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja
(Suzana Cvikl) – 20‑21/24‑26/č
David proti Goljatu s fračo kljub razpoložljivi artileriji – 27/25/mo
Osebni podatki delavcev na gradbišču (Matej Vošner) –
36‑37/29/mo
Ugotovitev obstoja delovnega razmerja – izpolnjevanje pogoja
ustrezne izobrazbe – 44/26‑27/sp
Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja (Ivan
Robnik) – 48/6‑7/č
Listina EU o temeljnih pravicah in zasebnopravna razmerja (Petra
Weingerl) – 48/21/č
Poskusno delo v zakonodaji in praksi (Matej Vošner) – 48/23/pril
Delovno‑ in socialnopravni vidiki nestandardnih oblik zaposlitve v
luči tveganja za prekarnost (Sara Bagari) – 49‑50/42‑ 43/por

delovni čas
Objava podatkov o nadurah učiteljev (Matej Vošner) – 1/26/mo
Število delovnih ur delavke, ki dela s polovičnim delovnim časom
štiri dni v tednu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3‑4/29/vo
Tedenski počitek (Neža Kompare) – 3‑4/39/sp
Pripravljenost na delo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 9/24‑25/vo
Čas pripravljenosti na domu z odzivnim časom 8 minut se šteje za
»delovni čas« in iure proprio (Zoran Skubic) – 9/29‑30/sp
Neenakomerna razporeditev delovnega časa starejšemu delavcu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 12‑13/36/vo
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 26/24/vo
Kdo ne sme opravljati nadurnega dela (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 36‑37/26/vo
Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 38/22/vo
Višina povračila stroška prehrane pri polovičnem delovnem času
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 44/23/vo
Nedeljsko delo po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/26‑28/vo
Nadurno delo v praksi (Nina Scortegagna Kavčnik) – 47/23/pril
Starejši delavec dela neenakomerno, ne dela pa nadur (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 48/24/vo
Izplačevanje presežka ur po kolektivni pogodbi gostinstva in
turizma (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/29/vo

delovni spor
Začasne odredbe v kolektivnih delovnih sporih (Janez Novak) –
7‑8/6‑9/č
Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja (Ivan
Robnik) – 48/6‑7/č

delovno pravo
glej tudi plače, delovna doba, letni dopust, delovni čas, bolniški
stalež, nadomestila, pogodba o zaposlitvi in odpravnina
Izračun odpravnine (Nina Scortegagna Kavčnik) – 1/23/vo
Izobraževanje delavcev na delovnem mestu (Suzana Pisnik) –
2/18‑19/č
Ponovna zaposlitev upokojenke in pravica do odpravnine (Nana
Weber) – 2/24/vo
Quis custodiet ipsos custodes? (Ana Hederih) – 3‑4/27/č
Pozabili smo navesti razlog sklenitve pogodbe za določen čas
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 3‑4/29/vo
Število delovnih ur delavke, ki dela s polovičnim delovnim časom
štiri dni v tednu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3‑4/29/vo
Odpoved iz poslovnih razlogov starejši delavki – upoštevanje
znižanja starostne meje (Nana Weber) – 3‑4/30/vo
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za
določen čas (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3‑4/30/vo
Tedenski počitek (Neža Kompare) – 3‑4/39/sp
Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in praksi
(Andraž Teršek in Jernej Medved) – 5/25/pril
Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 5/25‑26/vo
Kdaj je 58‑letni delavec v kategoriji, varovani pred odpovedjo?
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 6/27/vo
Pozabili smo napisati razlog sklenitve pogodbe za določen
čas – popravek zaradi spremembe sodne prakse VS (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 6/27‑28/vo
Začasne odredbe v kolektivnih delovnih sporih (Janez Novak) –
7‑8/6‑9/č
Kako nagrajevanje vpliva na delovno uspešnost zaposlenih?
(Andreja Hojnik Šlamberger) – 7‑8/16‑17/č
EU‑Napotitve delavcev – spremembe pri napotitvah delavcev od 1.
januarja 2018 (Naja Miklavc) – 7‑8/22‑24/č
Določanje števila dni letnega dopusta direktorju (Nataša
Belopavlovič) – 7‑8/30/vo
Preizkus delavca pred zaposlitvijo in vrnitev stroškov (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 7‑8/30‑31/vo
Pripravljenost na delo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 9/24‑25/vo
Čas pripravljenosti na domu z odzivnim časom 8 minut se šteje za
»delovni čas« in iure proprio (Zoran Skubic) – 9/29‑30/sp
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Osnova za izračun višine odpravnine ob prenehanju delovnega
razmerja (Aleš Kaluža) – 10/16‑17/č
Odgovornost direktorja javnega zavoda (Suzana Pisnik) –
10/17‑18/č
Neenotna obravnava statusa napotenih delavcev v slovenski
zakonodaji (Urška Sojč) – 10/18‑21/č
Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 10/25‑26/vo
Pogodba o izobraževanju (Nina Scortegagna Kavčnik) –
11/24‑25/vo
Gospodarska rast je, prostih dobrih delavcev pa ni (Matej
Tomažin) – 12‑13/33/č
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 12‑13/36/vo
Neenakomerna razporeditev delovnega časa starejšemu delavcu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 12‑13/36/vo
Napotitev delavke k drugemu delodajalcu (Nataša Belopavlovič) –
15/25/vo
Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 15/25‑26/vo
Delo od doma le nekaj dni na mesec (Nina Scortegagna Kavčnik) –
15/26/vo
Čakanje na delo doma, če je delavec varovana kategorija (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/33‑34/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/34/vo
Delovno‑ in socialnopravni položaj samozaposlenih oseb pod
drobnogledom stroke (Primož Rataj) – 16‑17/42‑ 43/por
Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 18/23/vo
Pravica do izrednega dopusta zaradi selitve (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 18/23/vo
Obravnava in sprejetje splošnih internih aktov delodajalca (Suzana
Pisnik) – 19/17/č
Definicija minimalne plače in (ne)vštevanje dodatnih elementov
plače (Luka Vlačić) – 19/25/pril
Jubilejna nagrada v javnem sektorju pri delu s krajšim delovnim
časom (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/25/vo
Dogovor o pogodbeni kazni – konkurenčna klavzula – zavarovalni
zastopnik – 19/26‑32/sp
(Ne)ovirana napotitev delavcev v Avstrijo (Ana Strmšnik) –
20‑21/8‑10/č
200 služb za dolar (Primož Cencelj) – 20‑21/29/č
Podlaga za delo družbenika v d.o.o. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
20‑21/31/vo
Usklajevanje plač (Nina Scortegagna Kavčnik) – 20‑21/32/vo
Odškodnina za premoženjsko škodo zaradi nezagotovljenega
tedenskega počitka vojaku na mednarodni misiji – davki in
prispevki – 20‑21/32‑36/sp
Vračilo neupravičeno prejetega denarnega nadomestila,
izplačanega zaradi napake države (Luka Vlačić) –
20‑21/38‑ 40/sp
Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto (Nana
Weber) – 20‑21/40‑ 41/sp
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu (Nataša
Belopavlovič) – 22/23/vo
Nadomestilo za brezposelnost kljub odpovedi na podlagi
negativnega mnenja? (Nina Scortegagna Kavčnik) –
22/23‑24/vo
Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved (Nana
Weber) – 23/24/vo
Ali je študentsko delo delovno razmerje? (Suzana Pisnik) –
24‑25/11/č
Čakanje na delo doma med postopkom odpovedi invalidu (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 24‑25/32/vo
Jubilejna nagrada pri delu s krajšim delovnim časom (ne na
podlagi posebnih predpisov) (Nina Scortegagna Kavčnik) –
24‑25/32‑33/vo
Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev (Luka
Mišič) – 26/6‑ 8/č
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 26/24/vo
Delovna doba pri delu s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 27/24/vo
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Stroški prevoza na delo (Nina Scortegagna Kavčnik) –
28‑29/31/vo
Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji in
Italiji (Katia Štefanić, Mitja Stefancic in Vedran Jakačić) –
30‑31/26‑27/č
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (Katja Stare, Matija Dušak in Mohor Fajdiga) –
30‑31/30/pril
Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 30‑31/30‑31/vo
Potreba po doslednem izvajanju pojasnilne dolžnosti tudi pri
ukrepih aktivne politike zaposlovanja – 30‑31/32/mo
Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 32/25‑26/vo
Sistemske pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja
(Branko Vidič) – 33/23/pril
Izračun odpravnine pri pogodbi za določen čas (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 33/23‑24/vo
Mnenje komisije za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 33/23/vo
Na videz prijazen, toda nekonkreten sporazum (Lidija Jerkič) –
34/3/uv
Kratkotrajno delo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 34/23/vo
Neustrezna ureditev področja sodnih taks v delovnih sporih (Janja
Hubad) – 35/19‑20/č
Bolniška med neplačano odsotnostjo (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 35/23/vo
Po novi kolektivni pogodbi višji regres (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 35/23/vo
Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Suzana Pisnik) – 35/23‑24/vo
Prekarno delo (Suzana Pisnik) – 36‑37/25‑26/vo
Kdo ne sme opravljati nadurnega dela (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 36‑37/26/vo
Zagovor pri pisnem opozorilu (Nina Scortegagna Kavčnik) –
36‑37/26/vo
Dodatek za delovno dobo pri javnih delih (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 38/22/vo
Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 38/22/vo
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih (Vesna
Miloševič Zupančič in Valentina Franca) – 39‑40/28/pril
Dodatek za skupno delovno dobo ali le pri zadnjem delodajalcu
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 39‑40/29‑30/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejšega delavca (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 39‑40/29/vo
Poskusno delo (Matej Vošner) – 39‑40/30/vo
Navodila MIZŠ ne urejajo delovnopravnega razmerja med šolo in
zaposlenimi – 39‑40/32/mo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti – delavci pred
upokojitvijo – 39‑40/34/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca za poškodbe delavca pri
nevarnih delih (Anja Jelen) – 41‑42/29‑30/č
Reaktivacija delnega upokojenca (Nina Scortegagna Kavčnik) –
41‑42/30/vo
Nadure pri osnovi za izračun odpravnine (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 43/23‑24/vo
Omejitve za mladoletne delavce (Suzana Pisnik) – 43/23/vo
Višina povračila stroška prehrane pri polovičnem delovnem času
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 44/23/vo
Vročitev odpovedi delavcu dan pred dopolnitvijo 58. leta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 44/24/vo
Razlaga kolektivne pogodbe – obvezujoča razlaga – pojem
neodložljivega opravka – spremljanje prvošolca na prvi šolski
dan – 44/25/sp
Ugotovitev obstoja delovnega razmerja – izpolnjevanje pogoja
ustrezne izobrazbe – 44/26‑27/sp
Nedeljsko delo po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/26‑28/vo
Otroško delo (Suzana Pisnik) – 45‑46/26/vo
Pravica do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule
(Aleš Kaluža) – 47/9‑10/č
Nadurno delo v praksi (Nina Scortegagna Kavčnik) – 47/23/pril
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Napredovanje javnega uslužbenca (Suzana Pisnik) – 47/23/vo
Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja (Ivan
Robnik) – 48/6‑7/č
Starejši delavec dela neenakomerno, ne dela pa nadur (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 48/24/vo
Dvig plač v javnem sektorju (Urša Ravnikar Šurk) – 48/34/por
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo in njeno prenehanje
(Patricija Kržan) – 49‑50/27‑28/č
Izplačevanje presežka ur po kolektivni pogodbi gostinstva in
turizma (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/29/vo
Pomanjkanje delovnih inšpektorjev – 49‑50/32/mo
Dostavljavci hrane na kolesu so v delovnem razmerju (Tim
Horvat) – 49‑50/37‑38/sp
Delovno‑ in socialnopravni vidiki nestandardnih oblik zaposlitve v
luči tveganja za prekarnost (Sara Bagari) – 49‑50/42‑ 43/por

demokracija
glej tudi pravna država
Novi izzivi za demokracijo (Matija Žgur) – 1/30‑31/por
Boj proti lažnim novicam kot napad na demokratične vrednote
(Luka Martin Tomažič) – 3‑4/17/č
Razprava o prihodnosti Evropske unije ob izdaji knjige dr. Mateja
Avblja (Urša Ravnikar Šurk) – 15/30‑31/por
(Ni)sva idiota: zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah
humanizma? (Andraž Teršek) – 16‑17/33/pril
Vladavina prava, populizem in militantna demokracija v Evropi
(Katarina Vatovec in Dejan Valentinčič) – 23/30‑31/por
Dlje od pristne demokracije (Andraž Teršek) – 28‑29/3‑ 4/uv
Slovenija, pet minut pred dvanajsto (Patricij Maček) –
38/29‑30/por
Ali odprtost interneta pomeni konec današnje demokracije? (Sonja
Strle) – 45‑46/36‑37/por
Reforma slovenske demokratične in pravne države (Patricij
Maček) – 47/28‑30/por

digitalizacija
Leto 2018 – nove priložnosti za pravo in pravnike (Vesna Rijavec) –
1/3‑ 4/uv
Pametna pogodba je iluzija (Petra Hren) – 20‑21/42‑ 43/por
Ključno tveganje umetne inteligence je naravna neodgovornost
(Črt Jakhel) – 30‑31/29/č
Izzivi konkurenčnega prava EU na področju združitev ponudnikov
digitalnih storitev (Jakob Cerovšek) – 36‑37/14‑16/č
Prihodnost javnega naročanja je v posodobljeni tehnologiji (Urša
Ravnikar Šurk) – 38/28‑29/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (1.) (Patricij Maček in Primož
Jamšek) – 41‑42/22‑25/por
Mikrotransakcije v videoigrah (Denis Baghrizabehi in Kristjan
Zahrastnik) – 45‑46/13‑14/č
Ali odprtost interneta pomeni konec današnje demokracije? (Sonja
Strle) – 45‑46/36‑37/por
Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU? (Lora Briški) –
45‑46/37‑38/por
Dostavljavci hrane na kolesu so v delovnem razmerju (Tim
Horvat) – 49‑50/37‑38/sp
Portal IUS‑INFO v dobi digitalne transformacije (Gregor Zagozda) –
49‑50/41‑ 42/prik

direktor
Določanje števila dni letnega dopusta direktorju (Nataša
Belopavlovič) – 7‑8/30/vo
Odgovornost direktorja javnega zavoda (Suzana Pisnik) –
10/17‑18/č
Predlog za predčasno razrešitev generalnega direktorja RTVS
(Urša Ravnikar Šurk) – 45‑46/42/por

diskriminacija
Javno predstavljanje istospolnega načina življenja (Lena
Šutanovac) – 9/28‑29/sp
Diskriminacija moških v odnosu do žensk pri izračunu starostne
pokojnine – 11/27/mo
Prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije –
14/27/mo

Zaradi poročne torte na sodišče – lezbijki zahtevali, da jima
kristjanka speče torto (Sebastijan Valentan) – 20‑21/36‑38/sp
Tožniška varščina brez tujega državljanstva (Jorg Sladič) –
44/7‑ 8/č
Pravno varstvo oseb, ki živijo z virusom HIV, v zdravstvenih
ustanovah (Jani Toplak) – 44/11‑12/č
Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju (Tim
Horvat) – 44/28‑29/sp

dohodki
glej plače

dohodnina
glej tudi davki
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh‑2,
ZDDPO‑2, ZDDV‑1 in ZDFS (podrobnejši opis) – 3‑4/27/erar
Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
6/27/erar
Za odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper
informativni izračun dohodnine – 16‑17/33/erar
Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja
(Suzana Cvikl) – 20‑21/24‑26/č
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis) –
24‑25/31/erar
Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo
dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis) –
39‑40/28/erar

dokazni postopek
Je Avtentična razlaga določbe četrtega odstavka 153. člena in
drugega odstavka 154. člena ZKP ustavnopravno dopustna?
(Blaž Kovačič Mlinar) – 3‑4/6/č
V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic! (Andraž Teršek) – 14/3/uv
Kratka zgodba o preprostem vprašanju (Zvonko Fišer) –
28‑29/19/č

doping
glej tudi šport
Proizvodnja prepovedane droge kot izvršitveno ravnanje pri
kaznivem dejanju po prvem odstavku 186. člena KZ‑1 (med)
ratio legis in ratio decidendi (Aleksander Karakaš) – 3‑4/8/č

dopust
glej tudi letni dopust
Pravica do izrednega dopusta zaradi selitve (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 18/23/vo
Listina EU o temeljnih pravicah in zasebnopravna razmerja (Petra
Weingerl) – 48/21/č

drugi tir
Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča (Andraž Teršek) –
14/21/č
Makroekonomska uspešnost, drugi tir in z rezilno žico obdana
Slovenija (Jože Mencinger) – 16‑17/31/č

društva
Objava liste kandidatov na oglasni deski društva (Matej Vošner) –
18/26/mo
Priznanja in nagrade za leto 2018 – 39‑40/6‑9/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (1.) (Patricij Maček in Primož
Jamšek) – 41‑42/22‑25/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (Maks David Osojnik, Primož
Jamšek in Nina Scortegagna Kavčnik) – 43/17‑19/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (Lora Briški, Primož Jamšek
in Patricij Maček) – 44/18‑20/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (4.) (Patricij Maček in Lora
Briški) – 45‑46/18‑20/por

družbe
glej tudi delniška družba
Interes družbe in sodelovanje delavcev pri upravljanju (Mato
Gostiša) – 35/15‑17/č
Slovo enega zadnjih finančnih stebrov slovenske narodne
skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini (Mitja Stefancic) –
39‑40/21‑23/č
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D‑E
Usoda britanskih družb, ki večino dejavnosti opravljajo v Sloveniji
(Matej Brumec) – 45‑46/6‑7/č
Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi
Sodišča EU (Aljoša Aleksovski in Maja Brkan) – 45‑46/26/pril
Prenos sedeža družbe čez mejo (Maria Škof) – 48/8‑9/č
Nadaljevanje agonije za družbenike izbrisanih družb? (Šime Ivanjko
in Lara Grušovnik) – 49‑50/22‑24/č

družinsko pravo
glej tudi materinstvo, očetovstvo in otroci
Vpliv spremembe spola na družinska razmerja (Eneja Drobež) –
1/27/sp
Sklepanje zakonskih zvez po Družinskem zakoniku (Maja
Kotnik‑Hriberšek) – 2/21/č
Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem (Nana Weber) –
3‑4/40/sp
Ugotavljanje očetovstva vedno in zgolj v korist otroka? (Alenka
Antloga) – 7‑8/37‑39/sp
Ob letu osorej (Matej Čujovič) – 15/32‑33/prik
Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov (Frida Burkelc in
Brina Felc) – 18/10‑13/č
Pravica do analize DNK v postopku ugotavljanja očetovstva (Ana
Harb in Marko Samardžić) – 20‑21/10‑11/č
Skupno varstvo in vzgoja (Andreja Kruhar Winter) – 22/15‑17/č
Družinsko pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja (Gregor
Dugar) – 23/31‑32/prik
Običajno prebivališče otroka (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
Dogovor o preživljanju v obliki notarskega zapisa (Nana Weber) –
34/23‑24/vo
Določitev čezmejnih stikov otrok s starimi starši po pravu Unije
(Zoran Skubic) – 34/27‑28/sp
Neomejenost pooblastila (Alenka Križnik) – 38/14‑15/č
Odpoved dediščini v korist otroka (Nana Weber) – 43/24/vo
Ko je (isti) center za socialno delo stalni skrbnik tožene stranke in
skrbnik za posebni primer tožnika (Nada Caharijaz Ferme) –
44/15‑16/č
Kazenskopravni vidik nadomestnega materinstva (Jasmina A.
Tabaković) – 44/16‑18/č
Vodnik skozi razvezo zakonske zveze (Irena Hacin Kölner) –
44/31‑33/prik
Z novim Družinskim zakonikom več dela sodiščem (Urša Ravnikar
Šurk) – 49‑50/46/por

državljanstvo
Tujec (Andraž Teršek) – 10/12/č
Pravica istospolnega zakonca do prebivanja (Nana Weber) –
26/32‑33/sp
Brexit in državljanstvo (Matjaž Tratnik in Petra Weingerl) –
30‑31/6‑7/č
Tožniška varščina brez tujega državljanstva (Jorg Sladič) –
44/7‑ 8/č

državna pomoč
O predlaganih spremembah Zakona o davku na tonažo (Martina
Mahnič) – 48/16‑17/č

Državni zbor RS
Zapravljena ustavna priložnost (Marko Novak) – 5/3/uv
Klemenčič že drugič počepnil pred istim zidom (Toni Tovornik) –
6/34/por
Soglasnost bančne preiskovalne komisije (Urša Ravnikar Šurk) –
15/34/por
Novi ustavnopravni dogmatizem? (Aleš Novak) – 20‑21/18‑21/č
Favorita za mesto guvernerja (Urša Ravnikar Šurk) – 34/34/por

državno odvetništvo
Prvo leto državnega odvetništva (Jurij Groznik) – 35/3/uv

državnost
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Pravna fakulteta in začetki slovenske državnosti 1918‑1920 (Katja
Škrubej) – 41‑42/26/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2018

E
EKČP
18. člen EKČP – varovalka pred zlorabo vladavine prava? (Jernej
Letnar Černič) – 14/14‑16/č
Med pravnomočnostjo in poštenostjo (Mihael Pojbič) –
30‑31/12‑14/č
Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ‑1 (Primož Križnar) –
35/6‑ 8/č

ekonomija
glej tudi gospodarstvo in homo oeconomicus
Ekonomika podjetja (Maks Tajnikar) – 1/32‑33/prik
Prednosti in slabosti centralizacije javnega naročanja (Zlata
Jerman) – 41‑42/30/pril

elektronsko poslovanje
glej tudi internet in informacijska tehnologija
Leto 2018 – nove priložnosti za pravo in pravnike (Vesna Rijavec) –
1/3‑ 4/uv
O digitalni preobrazbi in odpadni embalaži (Petra Weingerl) –
1/21/č
Dobavitelji luksuznih izdelkov lahko pooblaščenim distributerjem
prepovedo prodajo teh izdelkov prek spletnih tržnic tipa
Amazon, eBay in PriceMinister (Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp
Dinamični nabavni sistem kot odgovor na pomanjkanje
konkurence pri javnem naročanju (Katja Hodošček) –
3‑4/27/pril
Zloraba plačilnih in kreditnih kartic na spletu (Janja Potisk) –
12‑13/29‑31/č
Naslovi službene elektronske pošte (Matej Vošner) – 12‑13/38/mo
Kdo je potrošnik v digitalnem okolju? (Petra Weingerl) – 14/22/č
Pametna pogodba je iluzija (Petra Hren) – 20‑21/42‑ 43/por
Neposredno trženje in GDPR (Matej Vošner) – 22/26/mo
Neposredno trženje in GDPR (Matej Vošner) – 23/26/mo
Izpolnitev pogodbe preko spletne platforme (Petra Weingerl) –
34/20/č
Slovenski dan varstva konkurence 2018 (Jakob Cerovšek) –
39‑40/37‑38/por
Kibernetski kriminal: Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza
(Jan Stajnko) – 41‑42/42‑ 43/prik
Odvetnik in pretvorba listin v elektronsko obliko (Tomaž Mavri) –
45‑46/12/č

energetika
Energetska politika se razvija, pravo ji sledi (Domen Kodrič) –
49‑50/39‑ 40/por

e‑pošta
glej tudi elektronsko poslovanje
Naslovi službene elektronske pošte (Matej Vošner) – 12‑13/38/mo
Obdelava osebnih podatkov pri pošiljanju paketov (Sonja Strle) –
48/25/mo

Erarjeve meje
Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v
tujino (Podrobnejši opis) – 1/23/erar
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh‑2,
ZDDPO‑2, ZDDV‑1 in ZDFS (podrobnejši opis) – 3‑4/27/erar
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
delavcev – 3‑4/27/erar
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti – 3‑4/27/erar
Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
6/27/erar
Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišč (podrobnejši opis) – 6/27/erar
Brošura o dohodku iz dejavnosti (Publikacije) – 9/24/erar
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti
(Podrobnejši opis) – 9/24/erar
Mednarodna obdavčitev posameznikov (Podrobnejši opis) –
11/24/erar
Državni proračun v prvih dveh mesecih z nižjim primanjkljajem kot
lani – 14/24/erar

E

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za
zavarovance iz delovnega razmerja – 14/24/erar
Nova višina prispevkov za vrednotnico s 1. aprilom 2018 –
14/24/erar
Obročno plačilo prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških
(ZP‑1) – 14/24/erar
Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV razmerja –
14/24/erar
Telefonsko informiranje DDV – 14/24/erar
Prispevki za socialno varnost – 16‑17/33/erar
Ureditev rezidentskega statusa in druge davčne obveznosti –
16‑17/33/erar
Uvoz in izvoz blaga prek pošte (Podrobnejši opis) – 16‑17/33/erar
Za odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper
informativni izračun dohodnine – 16‑17/33/erar
Davčno potrjevanje računov – 19/25/erar
Dohodki iz zaposlitve – 19/25/erar
Nespremenjene obrestne mere ECB – 19/25/erar
Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih
kriptografskih žetonov – 22/23/erar
Prenehanje veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi – 22/23/erar
Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori) –
22/23/erar
Upoštevanje občinskih predpisov pri odmeri NUSZ – 22/23/erar
Dedni redi in davčne oprostitve (Podrobnejši opis) – 24‑25/31/erar
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis) –
24‑25/31/erar
Enotna upravna listina in drugi obrazci za izvajanje carinskih
formalnosti – 24‑25/31/erar
Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža
družbe – 24‑25/31/erar
Obdavčitev z davkom od premoženja (Vprašanja in odgovori) –
24‑25/31/erar
Dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska
dopolnila – 28‑29/30/erar
Intelektualna lastnina in brexit – 28‑29/30/erar
Tarifne opustitve (Podrobnejši opis) – 28‑29/30/erar
Višina predpisanih zamudnih obresti ostaja nespremenjena –
28‑29/30/erar
Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega
sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 32/23/erar
Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja) –
32/23/erar
Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka
emisij motornih vozil – 34/23/erar
Obročno plačilo in odlog plačila davka – poslovni subjekti
(Vprašanja in odgovori) – 34/23/erar
Sprememba 84. člena Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 –
34/23/erar
Uporaba aplikacije eIzvršbe (Vprašanja in odgovori) – 34/23/erar
Davčna izvršba (Podrobnejši opis) – 36‑37/25/erar
Sklepi o denarni politiki – 36‑37/25/erar
Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo
dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis) –
39‑40/28/erar
Vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register – 39‑40/28/erar
Vpis pravne osebe v davčni register – 39‑40/28/erar
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega
občasnega cestnega prevoza potnikov (podrobnejši opis) –
43/23/erar
Sklepi o denarni politiki – 43/23/erar

etažna lastnina
glej tudi stanovanjsko pravo
Prekinitev in nadaljevanje (ne)pravdnega postopka zaradi začetka
stečajnega postopka – avtomatizem ali presoja? (Jaka
Pengov) – 1/11‑13/č
Pogoji za opravljanje upravljanja (Boštjan Udovič) – 2/12‑13/č
Identifikacijska številka skupnosti etažnih lastnikov (Anita
Napotnik) – 5/12/č

Zakonito stvarno breme etažnih lastnikov (Urška Kupec) –
7‑8/28‑29/č
Nezakonito delo upravnika (Anita Napotnik) – 11/24/vo
Pes v skupnih prostorih (Nana Weber) – 19/25‑26/vo
Časovno omejen mandat ni rešitev za težave pri upravljanju
(Boštjan Udovič) – 30‑31/17‑18/č
Sosed v večstanovanjski hiši obnavlja stanovanje (Boštjan
Udovič) – 30‑31/30/vo
Zavezanec za plačilo stroškov rezervnega sklada večstanovanjske
stavbe – 35/25‑28/sp
Nesoglasja med etažnimi lastniki in upravniki (Boštjan Udovič) –
39‑40/24‑25/č
Občina kot etažna lastnica in rezervni sklad (Boštjan Udovič) –
41‑42/30‑31/vo
Odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev (Anita
Napotnik) – 41‑42/31‑32/vo

etika in morala
Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE? (Andraž
Teršek) – 16‑17/28‑29/odm
Odvetnik, pravo in družba (Nina Betetto) – 22/13‑14/č
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti
(Sanja Sega in Rok Čeferin) – 23/20‑21/odm
Pogovori o zdravniški etiki (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/43‑ 44/prik

EU kotiček
O digitalni preobrazbi in odpadni embalaži (Petra Weingerl) – 1/21/č
Kave bi, a skodelico manj na dan (Petra Weingerl) – 7‑8/26/č
Kdo je potrošnik v digitalnem okolju? (Petra Weingerl) – 14/22/č
Krožno gospodarstvo: premik od individualnih interesov h
kolektivnim (Petra Weingerl) – 20‑21/28/č
Preplet znanosti in prava na področju zdravil in medicinskih
pripomočkov (Petra Weingerl) – 27/21/č
Izpolnitev pogodbe preko spletne platforme (Petra Weingerl) –
34/20/č
Nov kamenček v mozaiku odnosov med Sodiščem EU in
nacionalnimi sodišči (Petra Weingerl) – 41‑42/27/č
Listina EU o temeljnih pravicah in zasebnopravna razmerja (Petra
Weingerl) – 48/21/č

evidence
Rok hrambe zaposlitvenih načrtov začasno nezaposljivih oseb –
16‑17/37/mo
Evidenčna javna naročila (Matjaž Kovač) – 33/18‑20/č
Pomanjkljivo evidentirano policijsko pridržanje – 45‑46/29/mo

Evropska centralna banka (ECB)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti – 3‑4/27/erar
Nespremenjene obrestne mere ECB – 19/25/erar
Višina predpisanih zamudnih obresti ostaja nespremenjena –
28‑29/30/erar
Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne
centralne banke članice Evrosistema (Jorg Sladič) –
35/13‑14/č
Prvo izgubljeno desetletje (Črt Jakhel) – 35/22/č
Sklepi o denarni politiki – 36‑37/25/erar
Sklepi o denarni politiki – 43/23/erar

Evropska komisija
Kave bi, a skodelico manj na dan (Petra Weingerl) – 7‑8/26/č
Zavrnitev, ignoriranje ali tožba? (Jože Mencinger) – 11/23/č
Poročilo Evropski semester 2018 (Alenka Oven) – 11/30‑31/por
Odgovor dr. Mencingerju: res iudicata ius facit (Jorg Sladič) –
12‑13/26‑27/odm
Se obeta konec spora med Fibo in Eco? (Luka Milanovič) –
16‑17/14‑16/č
Arbitraža je dvostransko vprašanje (Urša Ravnikar Šurk) –
24‑25/46/por
50 odstotkov prodaje NLB že v letu 2018 (Urša Ravnikar Šurk) –
28‑29/46/por
Nedostopni mnenji Evropske komisije o arbitraži (Sebastijan
Valentan) – 34/7‑9/č
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E‑F
Evropska unija
Kave bi, a skodelico manj na dan (Petra Weingerl) – 7‑8/26/č
Zavrnitev, ignoriranje ali tožba? (Jože Mencinger) – 11/23/č
Poročilo Evropski semester 2018 (Alenka Oven) – 11/30‑31/por
Razprava o prihodnosti Evropske unije ob izdaji knjige dr. Mateja
Avblja (Urša Ravnikar Šurk) – 15/30‑31/por
Člen 273 namesto 259. člena PDEU (Urša Ravnikar Šurk) –
16‑17/46/por
MEPranking (Patricij Maček) – 18/38/prik
Volilni prag za Evropski parlament do leta 2024 (Urša Ravnikar
Šurk) – 23/34/por
Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v Ljubljani
(Matija Žgur in Samo Bardutzky) – 24‑25/42‑ 43/por
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika pričakovanja
in velika razočaranja (Saša Krajnc in Maja Bogataj Jančič) –
27/11‑14/č
Stari nauki (Primož Cencelj) – 32/22/č
Ravnanje EU, ki koristi evroskeptikom (Igor Šoltes) – 39‑40/3/uv
Tvoja Evropa (Patricij Maček) – 41‑42/50/prik
Balkanske države na poti v EU (Urša Ravnikar Šurk) – 47/34/por
Kaj Evropa počne zame (Patricij Maček) – 47/38/prik

evropski nalog
Zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje (Alenka Antloga) –
36‑37/31‑33/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Kako naprej na Evropskem sodišču za človekove pravice? (Jernej
Letnar Černič) – 30‑31/42‑ 43/por
Je res treba širiti pojem prepovedanega sovražnega govora? (Igor
Vuksanović) – 36‑37/6‑ 8/č
Pravica športnikov do javne obravnave pred neodvisnim
tribunalom (Vesna Bergant Rakočević) – 41‑42/16‑18/č
Tožbe zoper Slovenijo na ESČP (Urša Ravnikar Šurk) –
41‑42/46/sp
Sprememba osebnega imena transspolnih oseb (Špela Lovšin) –
43/28‑29/sp
Vihar v kozarcu vode (Ciril Ribičič) – 44/21/č
ESČP zaradi bančne sanacije uvedlo postopek proti Sloveniji (Urša
Ravnikar Šurk) – 44/34/por
Odgovornost za pošteno sojenje (Matej Avbelj) – 45‑46/3/uv
Blasfemija v Strasbourgu: o pravnih okvirih dovoljene kritike religij
(Špela Kunej) – 47/6‑ 8/č
Prepoved pravice do stavke železniškim delavcem (Špela Lovšin) –
48/24‑26/sp
Nadaljevanje agonije za družbenike izbrisanih družb? (Šime Ivanjko
in Lara Grušovnik) – 49‑50/22‑24/č
Ko so huliganom štete ure: ukrep preventivnega pridržanja (Tina
Korošec) – 49‑50/33‑34/sp

evtanazija
Medicina, pravo in družba (Špela Kogovšek Sajovic) –
18/30‑31/por

Evropsko sodišče za človekove pravice
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Bolje pozno kot nikoli (Ciril Ribičič) – 3‑4/25/č
Umotvori in neosmišljena nakladanja prepričala ESČP (Vesna
Bergant Rakočević) – 3‑4/36/sp
Je sodba v zadevi Čeferin res hladen tuš za sodstvo? (Rok
Čeferin) – 5/19‑20/odm
ESČP lani izdalo 12 sodb v zvezi s Slovenijo (Toni Tovornik) –
5/34/por
Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi)
glede svobode izražanja (Andraž Teršek) – 6/17‑19/odm
Ugled in avtoriteta sodstva ter zagovornikova pravica do izražanja
(Robert Golobinek) – 6/19‑21/odm
Ugotavljanje očetovstva vedno in zgolj v korist otroka? (Alenka
Antloga) – 7‑8/37‑39/sp
Javno predstavljanje istospolnega načina življenja (Lena
Šutanovac) – 9/28‑29/sp
Spodbudne številke z ESČP (Toni Tovornik) – 9/34/por
Zaščititi pravico do življenja (Andraž Teršek) – 10/12/č
Pravica do izvedbe dokazov kot del poštenega sojenja (Alenka
Antloga) – 11/28‑30/sp
SE nadzira še 30 sodb proti Sloveniji (Toni Tovornik) – 11/34/por
Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem
zapisu (Polona Merc) – 14/28‑29/sp
Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić (Tadeja Novinc) – 15/12‑14/č
Razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški v zvezi s kršitvijo
načela ne bis in idem (Janja Potisk in Alenka Razpet) –
16‑17/25‑27/č
Izguba procesne sposobnosti stečajnega dolžnika in pravica
stečajnega upravitelja do zastopanja (Alenka Antloga) –
16‑17/38‑39/sp
Benedik proti Sloveniji (Primož Križnar) – 19/6‑ 8/č
Vračilo neupravičeno prejetega denarnega nadomestila,
izplačanega zaradi napake države (Luka Vlačić) –
20‑21/38‑ 40/sp
Dostop do sodišča ob tožbi zaradi mučenja v tujini (Luka Vlačić) –
24‑25/38‑39/sp
Urejanje rezidentskega statusa dolgoletnih prebivalcev brez
državljanstva (Luka Vlačić) – 26/28‑29/sp
Uporaba izvedenskih mnenj invalidske komisije v postopku pred
sodiščem (Špela Lovšin) – 26/29‑30/sp
Vrnitev v preteklost – revizija zadeve Irska proti Združenemu
kraljestvu (Luka Vlačić) – 27/27‑29/sp
Obravnava domnevnih policijskih kršitev 3. člena EKČP (Luka
Vlačić) – 28‑29/40‑ 42/sp
Pravica do poštenega sojenja in neenotna sodna praksa
nacionalnih sodišč (Luka Vlačić) – 30‑31/37‑39/sp

F
fakulteta
glej tudi šolstvo in izobraževanje
Izhodišča za novo institucionalizacijo pravnega študija (Andraž
Teršek) – 1/8‑10/č
Fakulteta za management in pravo Ljubljana (Patricij Maček) –
10/38/prik
Študentska lekcija (Ciril Ribičič) – 16‑17/30/č
Če bi lahko še enkrat študiral pravo ... (Patricij Maček) –
22/31‑32/por
Pravna fakulteta in začetki slovenske državnosti 1918‑1920 (Katja
Škrubej) – 41‑42/26/č
Začetki boja za slovenski jezik pravne znanosti (Katja Škrubej) –
45‑46/22/č

filozofija
Novi izzivi za demokracijo (Matija Žgur) – 1/30‑31/por
Počitniški zapiski (Marijan Pavčnik) – 33/16‑18/č
Biti humanist (Matjaž Ambrož) – 34/22/zap
Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018 (Patricij Maček) –
39‑40/39‑ 40/por
Pravilo treh generacij (Matjaž Ambrož) – 43/22/zap
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (Katarina Vatovec,
Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir,
Matej Avbelj in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril

finance
Enostavni računi (Patricij Maček) – 1/38/prik
Finančno polpismeni v odraslo življenje (Sandi Kodrič) – 3‑4/26/č
Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti (Vlasta Nussdorfer) –
15/3/uv
Novi Zakon o trgu finančnih instrumentov (Žiga Kosi) – 18/7‑9/č
Nejasnosti pravne narave odloka (Mirko Pečarič) – 28‑29/25‑27/č
Inštitut za računovodstvo (Patricij Maček) – 44/38/prik
Bančna kriza 2008: primerjava Islandije in Slovenije (Nace
Potočnik) – 49‑50/27/pril

Finančna uprava RS (FURS)
Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v
tujino (Podrobnejši opis) – 1/23/erar
Postopki za umrle davčne zavezance z dolgom nad 80 evrov –
2/26/mo
Nadomestni zapor – nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive
globe (Mojca Curk) – 3‑4/15/č

F‑G

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh‑2,
ZDDPO‑2, ZDDV‑1 in ZDFS (podrobnejši opis) – 3‑4/27/erar
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
delavcev – 3‑4/27/erar
Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
6/27/erar
Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišč (podrobnejši opis) – 6/27/erar
Brošura o dohodku iz dejavnosti (Publikacije) – 9/24/erar
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti
(Podrobnejši opis) – 9/24/erar
Davčna obravnava dohodkov iz poslovanja s kriptovalutami
(Dominik Kuzma) – 11/7‑9/č
Mednarodna obdavčitev posameznikov (Podrobnejši opis) –
11/24/erar
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za
zavarovance iz delovnega razmerja – 14/24/erar
Nova višina prispevkov za vrednotnico s 1. aprilom 2018 –
14/24/erar
Obročno plačilo prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških
(ZP‑1) – 14/24/erar
Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV razmerja –
14/24/erar
Telefonsko informiranje DDV – 14/24/erar
Prispevki za socialno varnost – 16‑17/33/erar
Ureditev rezidentskega statusa in druge davčne obveznosti –
16‑17/33/erar
Uvoz in izvoz blaga prek pošte (Podrobnejši opis) – 16‑17/33/erar
Za odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper
informativni izračun dohodnine – 16‑17/33/erar
Davčno potrjevanje računov – 19/25/erar
Dohodki iz zaposlitve – 19/25/erar
Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih
kriptografskih žetonov – 22/23/erar
Prenehanje veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi – 22/23/erar
Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori) –
22/23/erar
Upoštevanje občinskih predpisov pri odmeri NUSZ – 22/23/erar
Dedni redi in davčne oprostitve (Podrobnejši opis) – 24‑25/31/erar
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis) –
24‑25/31/erar
Enotna upravna listina in drugi obrazci za izvajanje carinskih
formalnosti – 24‑25/31/erar
Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža
družbe – 24‑25/31/erar
Obdavčitev z davkom od premoženja (Vprašanja in odgovori) –
24‑25/31/erar
Dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska
dopolnila – 28‑29/30/erar
Tarifne opustitve (Podrobnejši opis) – 28‑29/30/erar
Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega
sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca
DDV‑PPS – 32/23/erar
Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja) –
32/23/erar
Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka
emisij motornih vozil – 34/23/erar
Obročno plačilo in odlog plačila davka – poslovni subjekti
(Vprašanja in odgovori) – 34/23/erar
Sprememba 84. člena Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 –
34/23/erar
Uporaba aplikacije eIzvršbe (Vprašanja in odgovori) – 34/23/erar
Davčna izvršba (Podrobnejši opis) – 36‑37/25/erar
Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo
dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis) –
39‑40/28/erar
Vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register – 39‑40/28/erar
Vpis pravne osebe v davčni register – 39‑40/28/erar
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega
občasnega cestnega prevoza potnikov (podrobnejši opis) –
43/23/erar

Finska
Oznanjevanje vere od vrat do vrat je lahko nezakonita obdelava
osebnih podatkov (Zoran Skubic) – 39‑40/36‑37/sp
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Zavrnitev vstopa v schengensko območje in dovoljenje za
prebivanje v drugi državi članici schengenskega območja
(Alenka Antloga) – 48/27‑28/sp

Francija
Plačilo prispevkov zaposlenih v institucijah EU za financiranje
sistema socialne varnosti nacionalne države članice
nasprotuje pravu EU (Alenka Antloga) – 12‑13/42‑ 43/sp
Sodišče EU je Uberju prizadejalo nov udarec (Zoran Skubic) –
15/29‑30/sp
Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov
na področju cepljenja (Patricija Kržan in Urška Stopar) –
32/23/pril
Nov kamenček v mozaiku odnosov med Sodiščem EU in
nacionalnimi sodišči (Petra Weingerl) – 41‑42/27/č
O načelu medsebojnega priznavanja blaga (Janja Hojnik) –
41‑42/12‑14/č
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju (Tim
Horvat) – 44/28‑29/sp
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č
Dostavljavci hrane na kolesu so v delovnem razmerju (Tim
Horvat) – 49‑50/37‑38/sp

Francosko kasacijsko sodišče
Dostavljavci hrane na kolesu so v delovnem razmerju (Tim
Horvat) – 49‑50/37‑38/sp

Francoski Ustavni svet
Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju (Tim
Horvat) – 44/28‑29/sp

G
GDPR
Slovenski poskus št. 2 – Uradni predlog novele Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Maja Brajnik in Zlatka Markovič) – 9/6‑ 8/č
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (1. del) (Urban Kryštufek) – 11/14‑16/č
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (2. del) (Urban Kryštufek) – 12‑13/11‑14/č
Pravica do prenosa po Splošni uredbi o varstvu osebnih
podatkov – kaj, kako, čemu? (Helena Uršič) – 20‑21/22‑24/č
Novosti pri distribuciji zavarovanj in varstvo potrošnikov (Andrej
Šercer) – 32/13‑15/č
Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih
lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR? (Zoran Skubic) –
41‑42/37‑38/sp

gensko spremenjeni organizmi (GSO)
Organizmi, pridobljeni z mutagenezo, in previdnostno načelo (Katja
Meško Kuralt) – 33/27‑28/sp

geografska označba
Ni vsak »glen« a priori »scotch whisky« (Zoran Skubic) –
28‑29/38‑39/sp

Grčija
Določitev čezmejnih stikov otrok s starimi starši po pravu Unije
(Zoran Skubic) – 34/27‑28/sp

globalizacija
Globalizacija včeraj, danes, jutri (Marcel Hajd) – 39‑40/40‑ 41/por

globe
Nadomestni zapor – nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive
globe (Mojca Curk) – 3‑4/15/č
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G‑H
goljufija
Kaznivo dejanje poslovne goljufije – preslepitev – opis kaznivega
dejanja v izreku odločbe – odstop od sodne prakse VS RS –
3‑4/32/sp
Zloraba plačilnih in kreditnih kartic na spletu (Janja Potisk) –
12‑13/29‑31/č
Sprememba sodne prakse pri kaznivih dejanjih (poslovne) goljufije
(Marko Štante) – 12‑13/34‑35/č
Goljufija pri izdaji potrdila E 101 (A 1) je (seveda) v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 16‑17/40‑ 41/sp
Zavarovalniška goljufija (Aleš Vodičar) – 19/10‑11/č
Vplivnostni marketing – poslovna praksa z elementi kaznivih
dejanj? (Dženeta Schitton) – 26/15‑17/č
Zakonski znak preslepitve in kaznivo dejanje goljufije (Klemen
Princes) – 44/9‑10/č

gospodarska kriza
Prvo izgubljeno desetletje (Črt Jakhel) – 35/22/č

gospodarska rast
Poročilo Evropski semester 2018 (Alenka Oven) – 11/30‑31/por
Gospodarska rast je, prostih dobrih delavcev pa ni (Matej
Tomažin) – 12‑13/33/č
Volitve in borza (Matej Tomažin) – 18/22/č
Ravnaj previdno (Sonja Šmuc) – 33/3/uv
Povest o dveh državah ali zakaj potrebujemo fiskalna pravila (Anže
Burger) – 44/22/č

gospodarsko pravo
Prekinitev in nadaljevanje (ne)pravdnega postopka zaradi začetka
stečajnega postopka – avtomatizem ali presoja? (Jaka
Pengov) – 1/11‑13/č
Ekonomika podjetja (Maks Tajnikar) – 1/32‑33/prik
Podjetje v pravu (Branko Korže) – 2/32‑33/prik
Pregon bančne kriminalitete (Toni Tovornik) – 2/34/por
Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC (Peter
Grilc) – 3‑4/44/prik
Aktualna problematika dejanskega koncerna (Sara Mernik) –
12‑13/44‑ 45/por
Nejasnosti pravne narave odloka (Mirko Pečarič) – 28‑29/25‑27/č
Interes družbe in sodelovanje delavcev pri upravljanju (Mato
Gostiša) – 35/15‑17/č
Slovo enega zadnjih finančnih stebrov slovenske narodne
skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini (Mitja Stefancic) –
39‑40/21‑23/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (1.) (Patricij Maček in Primož
Jamšek) – 41‑42/22‑25/por
Pravo družb in poslovno pravo (Krešimir Puharič) – 43/32‑33/prik
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (Lora Briški, Primož Jamšek
in Patricij Maček) – 44/18‑20/por
Prenos sedeža družbe čez mejo (Maria Škof) – 48/8‑9/č

gospodarstvo
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glej tudi ekonomija
Novi poslovni modeli (Matej Tomažin) – 2/23/č
Položaj slovenske manjšine v Italiji že spet kritičen (Mitja
Stefancic) – 5/15/č
Štrajkam (Primož Cencelj) – 5/24/č
Regulativa virtualnih valut in žetonov v nastajanju (Matej Tomažin) –
7‑8/27/č
Aplikacija MSP test (Patricij Maček) – 9/38/prik
Vzpostavljanje pozitivne investicijske klime (Jernej Tovšak) –
12‑13/3‑ 4/uv
Poslovna praksa in negotov pravni položaj kreditnega posrednika
v pomožni funkciji (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
14/9‑10/č
Makroekonomska uspešnost, drugi tir in z rezilno žico obdana
Slovenija (Jože Mencinger) – 16‑17/31/č
Krožno gospodarstvo: premik od individualnih interesov h
kolektivnim (Petra Weingerl) – 20‑21/28/č
Presojanje koncentracije podjetij SBB in Pro Plus (Andrej Krašek) –
24‑25/20‑24/č
Obljube in stvarnost (Jože Mencinger) – 27/22/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Kako ukrotiti bančnega zmaja? (Urša Ravnikar Šurk) –
27/31‑32/por
Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji in
Italiji (Katia Štefanić, Mitja Stefancic in Vedran Jakačić) –
30‑31/26‑27/č
Ravnaj previdno (Sonja Šmuc) – 33/3/uv
Nas je izgubljeno desetletje kaj naučilo? (Matej Tomažin) –
34/21/č
Globalizacija včeraj, danes, jutri (Marcel Hajd) – 39‑40/40‑ 41/por
Prihodnost podjetništva v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
45‑46/35/por
Kako zmanjšati problem neenakosti (Anže Burger) – 49‑50/26/č

gradbeništvo
Prehuda zmaga? (Blaž Kovač) – 5/10‑12/č
Nekonsistentnost 82. člena Gradbenega zakona (Boris Vinski) –
12‑13/27‑29/č
Pogodba o opremljanju po novem Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP‑2) (Žiga Rejc) – 20‑21/12‑14/č
Varstvo investitorjev in poenostavitev postopkov na področju
graditve objektov (Denis Potočnik) – 27/10‑11/č
Razveljavitev starih gradbenih dovoljenj po novi gradbeni
zakonodaji in vračilo komunalnega prispevka (Žiga Cvetko) –
45‑46/25/č
Slovenska (in zamejska) zmaga v Luksemburgu (Zoran Skubic) –
45‑46/32‑33/sp

gradbeno dovoljenje
Aktivnosti upravnih enot in občin po novi gradbeni zakonodaji
(Matjaž Kovač) – 34/17‑19/č
Razveljavitev starih gradbenih dovoljenj po novi gradbeni
zakonodaji in vračilo komunalnega prispevka (Žiga Cvetko) –
45‑46/25/č

H
Homo oeconomicus
Nič (Jože Mencinger) – 1/22/č
Novi poslovni modeli (Matej Tomažin) – 2/23/č
Finančno polpismeni v odraslo življenje (Sandi Kodrič) – 3‑4/26/č
Štrajkam (Primož Cencelj) – 5/24/č
Regulativa virtualnih valut in žetonov v nastajanju (Matej Tomažin) –
7‑8/27/č
Če se ne učimo iz napak, stagniramo (Sandi Kodrič) – 9/23/č
Populizem v preseku (Primož Cencelj) – 10/23/č
Zavrnitev, ignoriranje ali tožba? (Jože Mencinger) – 11/23/č
Gospodarska rast je, prostih dobrih delavcev pa ni (Matej
Tomažin) – 12‑13/33/č
Koliko so vredne »izmerjene« številke iz predvolilnih anket? (Sandi
Kodrič) – 14/23/č
Postmodernizem (Primož Cencelj) – 15/24/č
Makroekonomska uspešnost, drugi tir in z rezilno žico obdana
Slovenija (Jože Mencinger) – 16‑17/31/č
Volitve in borza (Matej Tomažin) – 18/22/č
Ni vse enako dobro in enako vredno (Sandi Kodrič) – 19/24/č
200 služb za dolar (Primož Cencelj) – 20‑21/29/č
Trgovinska vojna (Jože Mencinger) – 22/22/č
Prevzemni val razkriva slabo korporativno upravljanje (Matej
Tomažin) – 23/23/č
Nekonvencionalno do pozornosti potrošnikov (Sandi Kodrič) –
24‑25/29/č
Pokanje (Primož Cencelj) – 26/23/č
Obljube in stvarnost (Jože Mencinger) – 27/22/č
Zakaj ni gneče? (Matej Tomažin) – 28‑29/29/č
Ključno tveganje umetne inteligence je naravna neodgovornost
(Črt Jakhel) – 30‑31/29/č
Stari nauki (Primož Cencelj) – 32/22/č
Pravni red in zdrava pamet (Jože Mencinger) – 33/22/č
Nas je izgubljeno desetletje kaj naučilo? (Matej Tomažin) –
34/21/č
Prvo izgubljeno desetletje (Črt Jakhel) – 35/22/č
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Kdaj prodati? (Primož Cencelj) – 36‑37/23/č
Kdor teče, slabo ne misli (Jože Mencinger) – 38/21/č
Enakost v revščini ali v bogastvu? (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
39‑40/27/č
Minimalna plača in kam z denarjem v »socializmu« (Črt Jakhel) –
41‑42/28/č
Vsak jin rabi jang (Primož Cencelj) – 43/21/č
Povest o dveh državah ali zakaj potrebujemo fiskalna pravila (Anže
Burger) – 44/22/č
Dvignimo plače v javnem sektorju za polovico! (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 45‑46/24/č
Tudi slepa banka zrno najde (Črt Jakhel) – 47/22/č
Investirati z upoštevanjem etičnih vrednot? (Primož Cencelj) –
48/22/č
Kako zmanjšati problem neenakosti (Anže Burger) – 49‑50/26/č

Hrvaška
Varstvo pravic uporabnikov javnih medijev (Damijan Gantar) –
6/27/pril
Nezaslišana lahkotnost zanikanja temeljnih postulatov
mednarodnega prava (Vasilka Sancin) – 6/3/uv
Javni poziv k udejanjanju arbitražne odločbe – 15/22/zap
Vračilo neupravičeno prejetega denarnega nadomestila,
izplačanega zaradi napake države (Luka Vlačić) –
20‑21/38‑ 40/sp
Arbitraža je dvostransko vprašanje (Urša Ravnikar Šurk) –
24‑25/46/por
Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin? (Dejan Valentinčič) –
26/12‑14/č
Urejanje rezidentskega statusa dolgoletnih prebivalcev brez
državljanstva (Luka Vlačić) – 26/28‑29/sp
Nedostopni mnenji Evropske komisije o arbitraži (Sebastijan
Valentan) – 34/7‑9/č
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564
(Tilen Zonta) – 48/19‑20/č
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

I
ideologija
Kako ideološka so naša sodišča? (Matej Avbelj) – 9/3/uv
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (Katarina Vatovec,
Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir,
Matej Avbelj in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril

In flagranti
Cesarstvo, Maršalat, Komisija (Hinko Jenull) – 2/22/č
Javnost sojenja in posvečenost mrtvih (Hinko Jenull) – 11/22/č
Predvolilno (Hinko Jenull) – 18/21/č
Pametno (Hinko Jenull) – 24‑25/28/č
Besede in dejanja (Hinko Jenull) – 32/21/č
O specializaciji v pravosodju (Hinko Jenull) – 38/20/č
Resnico reci, pa teci! (Hinko Jenull) – 45‑46/23/č

in memoriam
In memoriam Mirko Vrtačnik (1950‑2018) – 49‑50/39/zap

industrijska lastnina
Tožba za izbris znamke – aktivna legitimacija zastavnega upnika –
18/24‑26/sp
Visoke pete na sodišču (Zoran Skubic) – 26/31‑32/sp
Pridobljen razlikovalni učinek znamke oblike čokolade Kit Kat
(Klemen Pohar) – 35/28‑29/sp
Okusa živila (še) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico (Zoran
Skubic) – 49‑50/36‑37/sp

informacije javnega značaja
13 odstotkov manj pritožb zoper občine v letu 2017 (Urša Ravnikar
Šurk) – 22/34/por

Sodoben zakon za uresničevanje pomembne pravice (Mojca
Prelesnik) – 38/3/uv
15 let »pravice vedeti« (Patricij Maček) – 38/22/int
Iz teorije v prakso pri iskanju informacij javnega značaja (Patricij
Maček) – 39‑40/41/por
Poslovne skrivnosti banke pod prevladujočim vplivom države
(Neža Kompare) – 49‑50/34‑35/sp

informacijska tehnologija
Leto 2018 – nove priložnosti za pravo in pravnike (Vesna Rijavec) –
1/3‑ 4/uv
Novosti pri poročanju sobodajalcev – Register nastanitvenih
obratov (RNO) ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
(Blažka Vrsajković) – 2/10‑12/č
Novi poslovni modeli (Matej Tomažin) – 2/23/č
Svoboda laganja (Nataša Pirc Musar) – 3‑4/3/uv
Digitalni gerrymandering (Aleš Završnik) – 5/23/č
Razsežnosti pravne analitike v luči sodobne tehnologije (Marcel
Hajd) – 7‑8/11‑13/č
Tudi TI lahko pred domačim sodiščem tožiš Facebook zaradi
kršitve zasebnosti (Zoran Skubic) – 7‑8/40‑ 41/sp
Pravni in davčni vidiki tehnologije blockchain (Nejc Goršič in Sara
Mernik) – 7‑8/43‑ 44/por
Kriptovalute in blokovne verige – modni muhi ali novi internet?
(Matija Žgur) – 7‑8/44‑ 45/por
Ekonomija pozornosti (Aleš Završnik) – 9/22/č
Kako se spopasti z lažnimi novicami? (Mark Pohar) – 10/6‑ 8/č
Telefonsko informiranje DDV – 14/24/erar
Lažne novice in razpad realnosti (Aleš Završnik) – 15/23/č
Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca (Pika
Šarf) – 18/23/pril
Blockchain in nepremičnine (Anita Napotnik) – 19/8‑9/č
Monografija Big Data, Crime and Social Control (Pika Šarf) –
20‑21/43‑ 44/prik
Kibernetski kriminal: Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza
(Jan Stajnko) – 41‑42/42‑ 43/prik
Lažnivčeva dividenda in globinski ponaredki (Aleš Završnik) –
49‑50/25/č
Dostavljavci hrane na kolesu so v delovnem razmerju (Tim
Horvat) – 49‑50/37‑38/sp
Portal IUS‑INFO v dobi digitalne transformacije (Gregor Zagozda) –
49‑50/41‑ 42/prik

Informacijski pooblaščenec
Objava podatkov o nadurah učiteljev (Matej Vošner) – 1/26/mo
Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi (Matej
Vošner) – 2/27/mo
Posredovanje osebnih podatkov umrlih oseb (Matej Vošner) –
3‑4/33/mo
Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvidov delavcev
(Matej Vošner) – 6/29/mo
Osebni podatki za evidenco športnikov (Matej Vošner) –
7‑8/32/mo
Uporaba tolmača na delovnem mestu (Matej Vošner) – 10/27/mo
Identifikacija z vozniškim dovoljenjem na banki (Matej Vošner) –
11/26/mo
Naslovi službene elektronske pošte (Matej Vošner) – 12‑13/38/mo
Hramba podatkov o prijavljenem gostu (Matej Vošner) – 14/26/mo
Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke osebnega
avtomobila na zahtevo delodajalca (Matej Vošner) – 15/28/mo
Video in avdio nadzor ter rok hrambe osebnih podatkov (Matej
Vošner) – 16‑17/35/mo
Objava liste kandidatov na oglasni deski društva (Matej Vošner) –
18/26/mo
Objava posnetkov športnih sodnikov (Matej Vošner) – 19/28/mo
Nova evropska uredba – 25. maja 2018 ne bo konec sveta (Mojca
Prelesnik) – 20‑21/3/uv
Policisti in obdelava osebnih podatkov (Matej Vošner) –
20‑21/33/mo
Neposredno trženje in GDPR (Matej Vošner) – 22/26/mo
Neposredno trženje in GDPR (Matej Vošner) – 23/26/mo
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Kopiranje osebnega dokumenta v banki (Matej Vošner) –
24‑25/36/mo
Osebni podatki javnih uslužbencev (Matej Vošner) – 26/26/mo
Kontaktni podatki skrbnikov pogodb (Matej Vošner) – 27/26/mo
Objava rezultatov športnih tekmovanj (Matej Vošner) –
28‑29/34/mo
Prenos OP v ZDA in biometrijski podatki (Matej Vošner) –
30‑31/33/mo
Posredovanje osebnih podatkov RTV (Matej Vošner) – 32/28/mo
Pravica do izbrisa osebnih podatkov pri ponudniku interneta (Matej
Vošner) – 33/26/mo
Poraba vode je lahko osebni podatek (Matej Vošner) – 34/26/mo
Soglasja polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene
(Matej Vošner) – 35/27/mo
Osebni podatki delavcev na gradbišču (Matej Vošner) –
36‑37/29/mo
Sodoben zakon za uresničevanje pomembne pravice (Mojca
Prelesnik) – 38/3/uv
15 let »pravice vedeti« (Patricij Maček) – 38/22/int
Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli (Matej Vošner) –
38/25/mo
Posredovanje osebnih podatkov med zavarovalnicami (Matej
Vošner) – 39‑40/33/mo
Ponovno soglasje članov sindikata za obdelavo osebnih podatkov
(Matej Vošner) – 41‑42/34/mo
Naslovi sodelujočih v nagradni igri (Sonja Strle) – 43/27/mo
Izdaja izpiska iz matične knjige umrlih (Sonja Strle) – 44/27/mo
Izbris osebnih podatkov otroka s spletnega foruma (Sonja Strle) –
45‑46/30/mo
Oglasi na Facebooku in pogodbena obdelava podatkov (Sonja
Strle) – 47/26/mo
Obdelava osebnih podatkov pri pošiljanju paketov (Sonja Strle) –
48/25/mo
Podatki o življenjskih stroških ob pridobivanju kredita (Sonja
Strle) – 49‑50/31/mo

infrastruktura
Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti (Milena
Basta Trtnik) – 6/11‑13/č
Izogibanje javnemu naročanju med povezanimi podjetji kot
posledica napačne implementacije direktive EU? (Mitja
Zakelšek) – 30‑31/15‑16/č
Pri dvomu o pravni naravi zahteve stranke mora organ o njej
odločiti – 32/27/mo

inkvizicija
Inkvizicija – strah in trepet srednjeveške Evrope (Urška Klakočar
Zupančič) – 36‑37/19‑21/č
Novoveška inkvizicija proti reformaciji, znanosti in prostozidarstvu
(Urška Klakočar Zupančič) – 43/15‑17/č
Čarovništvo in čarovniški procesi na Slovenskem (Urška Klakočar
Zupančič) – 47/16‑18/č

insolvenčno pravo
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glej tudi stečaj in prisilna poravnava
Dolgoročno brezobrestno kreditiranje države iz naslova odmere
DDV po pravu EU v insolvenčnih postopkih ni dopustno (Zoran
Skubic) – 5/27‑28/sp
Položaj ločitvenega upnika po potrjeni prisilni poravnavi nad
dolžnikom (Vladimir Balažic) – 10/24/pril
Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave (Larisa
Vrtačnik in Jaka Cepec) – 16‑17/21‑25/č
Poenostavljena prisilna poravnava na nezavarovani del zavarovane
terjatve, vključene v posodobljeni seznam terjatev (Slađana
Vrenčur) – 23/14‑15/č
Predložitev listin v postopkih zaradi insolventnosti – 30‑31/31/sp
Prijava izločitvene pravice na nepremičninah – 30‑31/31‑32/sp
Narava sodelovalne dolžnosti stečajnega dolžnika (Jaka Pengov) –
33/13‑15/č
Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi
prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem
prestrukturiranju (1. del) (Matjaž Jan) – 38/6‑9/č

Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi
prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem
prestrukturiranju (2. del) (Matjaž Jan) – 39‑40/13‑16/č
Stečajni postopek – prijava terjatve iz naslova stroškov
prekinjenega sodnega postopka – 45‑46/28‑31/sp
Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi
insolventnosti (Dida Volk) – 49‑50/17‑19/č
Nadaljevanje agonije za družbenike izbrisanih družb? (Šime Ivanjko
in Lara Grušovnik) – 49‑50/22‑24/č

inšpekcijske službe
Nekonsistentnost 82. člena Gradbenega zakona (Boris Vinski) –
12‑13/27‑29/č
Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža
družbe – 24‑25/31/erar
Nadzor nad nabranimi gobami in vprašanje ustreznosti pooblastil
inšpektorjev (David Bertalanič) – 28‑29/16‑18/č
Dosledna pojasnila vodijo v učinkovitejše poslovanje organa –
28‑29/35/mo
Dolgotrajna neučinkovitost IRSOP – 38/24/mo
Neustrezen nadzor nad vožnjo v naravnem okolju – 44/26/mo
Pomanjkanje delovnih inšpektorjev – 49‑50/32/mo

intelektualna lastnina
glej tudi blagovna znamka in avtorsko pravo
Bitcoini kolektivnega upravljanja avtorske pravice – ali kako
sodišče iz nič ustvari nekaj (Cene Grčar) – 10/14‑16/č
Avtor proti SAZAS (Eneja Drobež) – 14/12‑13/č
Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje
(Ingrid Kovšca Pušenjak) – 15/9‑11/č
Uredba Rim II in (ne)svoboda strank glede izbire merodajnega
prava (Nina Bezjak) – 18/15‑16/č
(Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 20‑21/14‑16/č
Pojasnilo k članku (Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski
sorodnih pravic – 22/20/odm
Lahkotnost uporabe tujega (intelektualnega) dela (Tomaž
Pavčnik) – 23/3/uv
(Ne)pravično sojenje na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 23/21/odm
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika pričakovanja
in velika razočaranja (Saša Krajnc in Maja Bogataj Jančič) –
27/11‑14/č
Intelektualna lastnina in brexit – 28‑29/30/erar
Na spletu objavljena fotografija in avtorske pravice (Ana Babnik) –
34/28‑30/sp
Nova sorodna pravica organizatorjev športnih prireditev (Tilen
Zonta) – 36‑37/12‑13/č
Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava (Patricij
Maček) – 36‑37/37/por
Prihodnost znamk in geografskih označb (Tilen Zonta) –
41‑42/39‑ 40/por

internet
glej tudi elektronsko poslovanje in informacijska tehnologija
Enostavni računi (Patricij Maček) – 1/38/prik
Pomoč beguncem (Patricij Maček) – 2/38/prik
Spletno oko (Patricij Maček) – 3‑4/50/prik
SI‑CERT (Patricij Maček) – 5/38/prik
Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor (Patricij Maček) –
6/38/prik
Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj (Patricij Maček) –
7‑8/50/prik
Aplikacija MSP test (Patricij Maček) – 9/38/prik
Kako se spopasti z lažnimi novicami? (Mark Pohar) – 10/6‑ 8/č
Fakulteta za management in pravo Ljubljana (Patricij Maček) –
10/38/prik
CVRIA (Patricij Maček) – 11/38/prik
Pravna vprašanja, povezana z vplivnostnim marketingom (Dženeta
Schitton) – 12‑13/15‑17/č
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (Patricij Maček) –
12‑13/50/prik
Consumer Law Ready (Patricij Maček) – 14/38/prik
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e‑JN (Patricij Maček) – 15/38/prik
Kršitev otrokove zasebnosti na spletu (Urška Stopar) –
16‑17/32‑33/č
Portal plač JS (Patricij Maček) – 16‑17/50/prik
MEPranking (Patricij Maček) – 18/38/prik
Poišči odvetnika (Patricij Maček) – 19/42/prik
smsPASS (Patricij Maček) – 20‑21/50/prik
Prostorski informacijski sistem (Patricij Maček) – 22/38/prik
Normativni števec (Patricij Maček) – 23/38/prik
Zagovornik načela enakosti (Patricij Maček) – 24‑25/50/prik
Slovenska poslovna točka (Patricij Maček) – 26/38/prik
Komisija za preprečevanje korupcije (Patricij Maček) – 27/38/prik
Prenovljeni portal IUS‑INFO (Patricij Maček) – 28‑29/50/prik
SOLVIT (Patricij Maček) – 30‑31/50/prik
Slovenija 2050 (Patricij Maček) – 32/38/prik
Pravica do izbrisa osebnih podatkov pri ponudniku interneta (Matej
Vošner) – 33/26/mo
Poslovanje sodstva (Patricij Maček) – 33/38/prik
Varno in spodbudno učno okolje (Patricij Maček) – 34/38/prik
Vozniški izpit (Patricij Maček) – 35/38/prik
Urad za mladino (Patricij Maček) – 36‑37/46/prik
Portal upravnih enot (Patricij Maček) – 38/38/prik
Informacije za tujce (Patricij Maček) – 39‑40/50/prik
Tvoja Evropa (Patricij Maček) – 41‑42/50/prik
Spletni smerokaz (Patricij Maček) – 43/38/prik
Inštitut za računovodstvo (Patricij Maček) – 44/38/prik
Ali odprtost interneta pomeni konec današnje demokracije? (Sonja
Strle) – 45‑46/36‑37/por
Inštitut za kanonskopravne vede (Patricij Maček) – 45‑46/46/prik
Kaj Evropa počne zame (Patricij Maček) – 47/38/prik
Prikrito oglaševanje vplivnežev – primer Nemčije (Dženeta
Schitton) – 48/14‑15/č
Tokrat grem volit – Evropske volitve (Patricij Maček) – 48/38/prik
Ti odločaš o osebnih podatkih (Patricij Maček) – 49‑50/50/prik

intervju
(Ni)sva idiota: zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah
humanizma? (Andraž Teršek) – 16‑17/33/pril

invalidi
Quis custodiet ipsos custodes? (Ana Hederih) – 3‑4/27/č
Nadzor nad delovanjem invalidskih podjetij – 5/26/mo
Kako prilagoditi oskrbovano stanovanje potrebam invalidne
osebe? – 9/26/mo
Povrnitev stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami (Nana
Weber) – 10/25/vo
Uporaba tolmača na delovnem mestu (Matej Vošner) – 10/27/mo
Direktiva 2012/29/EU: dve leti zamude pri implementaciji in načelo
lojalne razlage (Primož Gorkič) – 12‑13/6‑ 8/č
Čakanje na delo doma med postopkom odpovedi invalidu (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 24‑25/32/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti – delavci pred
upokojitvijo – 39‑40/34/sp
O pobudi za slovenski znakovni jezik v ustavi (Gordana Lalić) –
43/9‑10/č
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (Tilen Zonta in Maja
Bogataj Jančič) – 45‑46/15‑17/č
Slepa brezposelna oseba prejela obvestilo o prostem delovnem
mestu voznika avtobusa – 47/24/mo

investicije
glej tudi vrednostni papirji
Investicijska uredba in označitev vloge (Valentin Orešek) –
7‑8/14‑15/č
Vzpostavljanje pozitivne investicijske klime (Jernej Tovšak) –
12‑13/3‑ 4/uv
Mednarodna trgovina in investicije na razpotju (Irena Peterlin) –
24‑25/31/pril
Nejasnosti pravne narave odloka (Mirko Pečarič) – 28‑29/25‑27/č
Kdaj prodati? (Primož Cencelj) – 36‑37/23/č

Minimalna plača in kam z denarjem v »socializmu« (Črt Jakhel) –
41‑42/28/č
Investirati z upoštevanjem etičnih vrednot? (Primož Cencelj) –
48/22/č

Irska
Vrnitev v preteklost – revizija zadeve Irska proti Združenemu
kraljestvu (Luka Vlačić) – 27/27‑29/sp
Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564
(Tilen Zonta) – 48/19‑20/č

Islandija
Bančna kriza 2008: primerjava Islandije in Slovenije (Nace
Potočnik) – 49‑50/27/pril

izjava
Javno opravičilo sodnemu policistu, strokovni in zainteresirani
splošni javnosti (Andraž Teršek) – 2/20/odm
Ustavnopravni NE! – novemu poskusu lomastenja po ustavi (Matej
Avbelj, Andraž Teršek in Jurij Toplak) – 12‑13/31/zap
Javni poziv k udejanjanju arbitražne odločbe – 15/22/zap
Odziv avtorja na odmev ministrstva (Zoran Skubic) –
20‑21/21/odm
Predsedniku republike g. Borutu Pahorju (Andraž Teršek) –
27/6‑7/zap

Italija
Položaj slovenske manjšine v Italiji že spet kritičen (Mitja
Stefancic) – 5/15/č
Dolgoročno brezobrestno kreditiranje države iz naslova odmere
DDV po pravu EU v insolvenčnih postopkih ni dopustno (Zoran
Skubic) – 5/27‑28/sp
Direktiva 2012/29/EU: dve leti zamude pri implementaciji in načelo
lojalne razlage (Primož Gorkič) – 12‑13/6‑ 8/č
Odškodnina namesto transformacije v primeru veriženja pogodb o
zaposlitvi za določen čas (Špela Lovšin) – 14/30‑31/sp
Učinkovito sodno varstvo tudi brez (ponovnega) zaslišanja prosilca
za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 18/28‑30/sp
Spolitiziranost proti meritokraciji (Breda Mulec) – 27/3/uv
Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji in
Italiji (Katia Štefanić, Mitja Stefancic in Vedran Jakačić) –
30‑31/26‑27/č
Slovo enega zadnjih finančnih stebrov slovenske narodne
skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini (Mitja Stefancic) –
39‑40/21‑23/č
Sprememba osebnega imena transspolnih oseb (Špela Lovšin) –
43/28‑29/sp
Povest o dveh državah ali zakaj potrebujemo fiskalna pravila (Anže
Burger) – 44/22/č
Sodnik ne sme biti član politične stranke, tudi če mu mandat miruje
(Tim Horvat) – 45‑46/31‑32/sp
Odplačnost pogodbe kot opredelilni element javnega naročila
(Klemen Pohar) – 45‑46/34/sp

Italijansko ustavno sodišče
Sodnik ne sme biti član politične stranke, tudi če mu mandat miruje
(Tim Horvat) – 45‑46/31‑32/sp

izobraževanje
glej tudi šolstvo
Izobraževanje delavcev na delovnem mestu (Suzana Pisnik) –
2/18‑19/č
Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in praksi
(Andraž Teršek in Jernej Medved) – 5/25/pril
Populizem v preseku (Primož Cencelj) – 10/23/č
Pogodba o izobraževanju (Nina Scortegagna Kavčnik) –
11/24‑25/vo
Pametno (Hinko Jenull) – 24‑25/28/č
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika pričakovanja
in velika razočaranja (Saša Krajnc in Maja Bogataj Jančič) –
27/11‑14/č
Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji in
Italiji (Katia Štefanić, Mitja Stefancic in Vedran Jakačić) –
30‑31/26‑27/č
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Urad za mladino (Patricij Maček) – 36‑37/46/prik
O specializaciji v pravosodju (Hinko Jenull) – 38/20/č
Otrokova tožba zaradi šolanja na domu (Nana Weber) –
48/23‑24/vo

izobraževanje pravnikov
Izhodišča za novo institucionalizacijo pravnega študija (Andraž
Teršek) – 1/8‑10/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (1. del) (Luka Vlačić) – 12‑13/21‑25/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (2. del) (Luka Vlačić) – 14/18‑20/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (3. del) (Luka Vlačić) – 15/17‑19/č
Študentska lekcija (Ciril Ribičič) – 16‑17/30/č
Prenovljeni portal IUS‑INFO (Patricij Maček) – 28‑29/50/prik
Dobro upravljanje zahteva tudi pisno komunikacijo Zavoda RS za
zaposlovanje – 33/25/mo
Draga šola (Špela Kunej) – 36‑37/35‑36/sp
Izobraževanje o normodajni dejavnosti – med realnostjo in
potenciali (Katerina Fabrizio) – 44/13‑14/č

izvedenci
Medicina, pravo in družba (Špela Kogovšek Sajovic) –
18/30‑31/por
Ugotovljen sodni zaostanek ni vedno tudi kršitev pravice do
sodnega varstva – 24‑25/34/mo
Ugotavljanje spolne usmerjenosti kot razloga za preganjanje
na podlagi izvedenskega mnenja (Alenka Antloga) –
27/29‑30/sp
Samovoljna odločitev sodišča – 32/26‑27/sp
Izvedeniško mnenje in načelo kontradiktornosti pri odvzemu
poslovne sposobnosti (Alenka Križnik) – 41‑42/20‑21/č

izvršba
Uporaba aplikacije eIzvršbe (Vprašanja in odgovori) – 34/23/erar
Davčna izvršba (Podrobnejši opis) – 36‑37/25/erar
Reivindikacijska tožba, slovenski izvršilni postopek in mednarodna
pristojnost slovenskega foruma (Jorg Sladič) – 41‑42/18‑19/č

izvršilno pravo
Osebni stečaj in plačilo posebnega pogoja po kazenski obsodilni
sodbi (Nana Weber) – 9/24/vo
Zasedenost zaporov se zmanjšuje (Toni Tovornik) – 12‑13/46/por
Pravni položaj nepoplačanih upnikov (Petra Zupančič) –
19/34‑35/por
Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev (Andraž Teršek in Luka
Štolfa) – 27/14‑18/č
Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa (Ajda Vodnjov in
Gregor Verbajs) – 30‑31/22‑23/č
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi (Marcel
Hajd) – 32/8‑10/č
Zastaranje izvršitve stranske denarne kazni – obročno plačilo
denarne kazni – časovna veljavnost kazenskega zakona –
41‑42/32‑35/sp
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (4.) (Patricij Maček in Lora
Briški) – 45‑46/18‑20/por
Potrošniški krediti v švicarskih frankih: kako izboljšati zakonodajo
(Jorg Sladič) – 49‑50/9‑10/č

J
javna naročila
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Neplačevanje prispevkov za socialno varnost – 1/25/mo
Dinamični nabavni sistem kot odgovor na pomanjkanje
konkurence pri javnem naročanju (Katja Hodošček) –
3‑4/27/pril
Koncesije za raziskave in razvoj ter socialne storitve niso klasične
koncesije storitev (Mirko Pečarič) – 5/6‑ 8/č
Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti (Milena
Basta Trtnik) – 6/11‑13/č
Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka (Matjaž
Kovač) – 15/15‑17/č

e‑JN (Patricij Maček) – 15/38/prik
Sodno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 19/20‑22/č
Pogodba o opremljanju po novem Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP‑2) (Žiga Rejc) – 20‑21/12‑14/č
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Janja Aleksandra Koren) – 26/10‑12/č
Izogibanje javnemu naročanju med povezanimi podjetji kot
posledica napačne implementacije direktive EU? (Mitja
Zakelšek) – 30‑31/15‑16/č
Izjeme, kjer se ne uporabljajo določbe ZJN‑3 (Matjaž Kovač) –
32/18‑20/č
Povezave med ponudniki v postopku javnega naročanja in
tveganje nesamostojnosti ponudb (Klemen Pohar) – 32/29/sp
Evidenčna javna naročila (Matjaž Kovač) – 33/18‑20/č
Sklicevanje na znamko, vir ali izdelavo v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila (Klemen Pohar) – 38/27‑28/sp
Prihodnost javnega naročanja je v posodobljeni tehnologiji (Urša
Ravnikar Šurk) – 38/28‑29/por
Vrednotenje ponudb po minimalnih zahtevah v postopku javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 39‑40/35‑36/sp
Prednosti in slabosti centralizacije javnega naročanja (Zlata
Jerman) – 41‑42/30/pril
Odplačnost pogodbe kot opredelilni element javnega naročila
(Klemen Pohar) – 45‑46/34/sp
Opredelitev predmeta javnega naročila (Klemen Pohar) –
47/27‑28/sp
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi (Marjeta Erjavec
Avbreht) – 48/32‑33/prik

javna uprava
glej tudi javni sektor in lokalna samouprava
Osebni podatki javnih uslužbencev (Matej Vošner) – 26/26/mo
Spolitiziranost proti meritokraciji (Breda Mulec) – 27/3/uv
SOLVIT (Patricij Maček) – 30‑31/50/prik
Portal upravnih enot (Patricij Maček) – 38/38/prik
Neznosna lahkost bivanja: upanje v javno upravo s človeškim
obrazom (Mirko Pečarič) – 48/12‑13/č

javne finance
Zasebne šole in Ustavno sodišče čakajo že četrto leto (Sebastijan
Valentan) – 7‑8/20‑22/č
ZZZS nezakonito porabil več kot 863.875 evrov (Urša Ravnikar
Šurk) – 30‑31/46/por
Novosti pri sofinanciranju občin na narodnostno mešanem
območju (Roman Lavtar) – 32/16‑18/č

javne službe
Varstvo pravic uporabnikov javnih medijev (Damijan Gantar) –
6/27/pril

javni red in mir
Pes v skupnih prostorih (Nana Weber) – 19/25‑26/vo
Lajež v večstanovanjski hiši (Nana Weber) – 27/23‑24/vo
Zavrnitev vstopa v schengensko območje in dovoljenje za
prebivanje v drugi državi članici schengenskega območja
(Alenka Antloga) – 48/27‑28/sp

javni sektor
Odgovornost direktorja javnega zavoda (Suzana Pisnik) –
10/17‑18/č
Znižanje sodniških plač ni (vedno) v nasprotju s pravom Unije
(Zoran Skubic) – 10/30‑31/sp
Portal plač JS (Patricij Maček) – 16‑17/50/prik
Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 18/23/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju pri delu s krajšim delovnim
časom (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/25/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu (Nataša
Belopavlovič) – 22/23/vo
Konflikti interesov pri izobraževanjih javnega sektorja (Igor
Vuksanović) – 26/3/uv
Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju (Vinko Skale) –
26/8‑9/č

J‑K
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Nejasna razlaga kolektivne pogodbe za Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti – 26/27/mo
Sistemske pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja
(Branko Vidič) – 33/23/pril
Navodila MIZŠ ne urejajo delovnopravnega razmerja med šolo in
zaposlenimi – 39‑40/32/mo
Dvignimo plače v javnem sektorju za polovico! (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 45‑46/24/č
Napredovanje javnega uslužbenca (Suzana Pisnik) – 47/23/vo
Neznosna lahkost bivanja: upanje v javno upravo s človeškim
obrazom (Mirko Pečarič) – 48/12‑13/č
Dvig plač v javnem sektorju (Urša Ravnikar Šurk) – 48/34/por

javnost
Kako izboljšati zaupanje v sodstvo s postopkovno pravičnostjo?
(Jaša Vrabec) – 41‑42/6‑ 8/č
Slovenska sodišča – ugled in zaupanje v javnosti (Patricij Maček) –
43/31/por
Izrekanje sodb pred televizijskimi kamerami (Patricij Maček) –
45‑46/21/č

javno‑zasebno partnerstvo
Koncesije za raziskave in razvoj ter socialne storitve niso klasične
koncesije storitev (Mirko Pečarič) – 5/6‑ 8/č

jezik
Vezljivost glagolov (Nataša Hribar) – 1/33/č
Hominis appellatione tam feminam quam masculum contineri non
dubitatur (Janez Kranjc) – 1/34/č
Se zdravimo v kliničnem ali Kliničnem centru? (Nataša Hribar) –
2/34/č
Kazalni zaimki (Nataša Hribar) – 3‑4/45/č
Qui tacet, consentire videtur (Janez Kranjc) – 3‑4/46/č
Kazalni zaimki (2) (Nataša Hribar) – 5/34/č
Slovenjenje prevzetih lastnih imen (Nataša Hribar) – 6/33/č
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac
potestatem (Janez Kranjc) – 6/34/č
Tvornik in trpnik (Nataša Hribar) – 7‑8/46/č
Pisanje skupaj in narazen (Nataša Hribar) – 9/33/č
Initium est salutis notitia peccati (Janez Kranjc) – 9/34/č
Podaljševanje osnove pri sklanjanju (Nataša Hribar) – 10/34/č
Kaj imata skupnega vreme in slovnica? (Nataša Hribar) – 11/33/č
Alterum intuere ne laedaris, alterum ne laedas (Janez Kranjc) –
11/34/č
Slednji (Nataša Hribar) – 12‑13/46/č
Tokrat pa o vejici (Nataša Hribar) – 14/33/č
Sua servat, qui salva esse vult communia (Janez Kranjc) – 14/34/č
Načinovni in posledični odvisnik (Nataša Hribar) – 15/34/č
Polstavki, vrinjeni stavki, dostavki in še kaj (Nataša Hribar) –
16‑17/45/č
Prospiciendum in senectam iam nunc ab adulescentia est (Janez
Kranjc) – 16‑17/46/č
Jezik prava (Marijan Pavčnik) – 18/6‑7/č
O sklonih in levem prilastku (Nataša Hribar) – 18/34/č
Kako lahko glasujemo (Nataša Hribar) – 19/36/č
Plus apud me vera ratio valebit quam vulgi opinio (Janez Kranjc) –
19/38/č
Slogovne posebnosti pravnih besedil (Marjeta Humar) –
20‑21/45/prik
Sklanjanje kratic (Nataša Hribar) – 20‑21/46/č
Slovnično število (Nataša Hribar) – 22/33/č
A radice mala nascuntur pessima mala (Janez Kranjc) – 22/34/č
Razvoj slovenske pravne terminologije (Mateja Jemec Tomazin) –
23/33/prik
Še o slovničnem spolu v slovenščini (Nataša Hribar) – 23/34/č
Volitve in jezikovne dileme (Nataša Hribar) – 24‑25/45/č
Sapienti sat (Janez Kranjc) – 24‑25/46/č
Metodologija izdelave Pravnega terminološkega slovarja (Tanja
Fajfar) – 26/33/prik
Še o l‑ju in njegovem izgovoru (Nataša Hribar) – 26/34/č
O sladoledu in drugih sladkih pregrehah (Nataša Hribar) – 27/33/č

Sufficit ad id natura quod poscit (Janez Kranjc) – 27/34/č
Nastanek pravnega terminološkega slovarja (Mateja Jemec
Tomazin) – 28‑29/45/prik
Še o vrstnih pridevnikih (Nataša Hribar) – 28‑29/46/č
Prvi vtisi enega od uporabnikov ob prebiranju Pravnega
terminološkega slovarja (Marko Pavliha) – 30‑31/43‑ 45/prik
Večspolski samostalniki (Nataša Hribar) – 30‑31/45/č
Non est magni animi, qui de alieno liberalis est, sed ille, qui, quod
alteri donat, sibi detrahit (Janez Kranjc) – 30‑31/46/č
Terminologija v Evropski uniji (Janez Kranjc) – 32/31‑33/prik
Pravni terminološki slovar – komu je namenjen? (Mojca Žagar
Karer) – 32/33/prik
Množinski samostalniki (Nataša Hribar) – 32/34/č
Zloženke na »sto« načinov (Nataša Hribar) – 33/33/č
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor (Janez Kranjc) – 33/34/č
Ne koalicijska pogodba, ampak koalicijski sporazum (Albin
Igličar) – 34/6/č
Normativnost v Pravnem terminološkem slovarju (Tanja Fajfar) –
34/33/prik
Krajevna imena (Nataša Hribar) – 34/34/č
Prevzeta zemljepisna imena (Nataša Hribar) – 35/33/č
Ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam,
virtutem maximam iudico (Janez Kranjc) – 35/34/č
Zgradba slovarskega sestavka v Pravnem terminološkem slovarju
(Mojca Žagar Karer) – 36‑37/41/prik
Pridevniki v levem prilastku (Nataša Hribar) – 36‑37/42/č
Tehnični ali tehniški dan? (Nataša Hribar) – 38/33/č
Cave utare iis verbis, quibus quis possit laedi (Janez Kranjc) –
38/34/č
Pogled avtorja definicij in strokovnjaka (Luka Tičar) –
39‑40/45/prik
Od kje – od kod – iz kje? (Nataša Hribar) – 39‑40/46/č
Predlogi (Nataša Hribar) – 41‑42/45/č
Accipiendo das, dando accipis (Janez Kranjc) – 41‑42/46/č
Pomen Pravnega terminološkega slovarja za pravno stroko in njen
razvoj (Aleš Novak) – 43/33/prik
Umešana jajca in kakavov prah (Nataša Hribar) – 43/34/č
Povsem in popolnoma (Nataša Hribar) – 44/33/č
Epistula non erubescit (Janez Kranjc) – 44/34/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (4.) (Patricij Maček in Lora
Briški) – 45‑46/18‑20/por
Lepo pozdravljeni (Nataša Hribar) – 45‑46/42/č
Ločila pri nagovorih in pozdravih (Nataša Hribar) – 47/33/č
In vino veritas (Janez Kranjc) – 47/34/č
K Gregorju ali h Gregorju? (Nataša Hribar) – 48/34/č
Predpraznični kotiček (Nataša Hribar) – 49‑50/45/č
Ale luporum catulos (Janez Kranjc) – 49‑50/46/č

jubilejna nagrada
Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 18/23/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju pri delu s krajšim delovnim
časom (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/25/vo
Jubilejna nagrada pri delu s krajšim delovnim časom (ne na
podlagi posebnih predpisov) (Nina Scortegagna Kavčnik) –
24‑25/32‑33/vo
Nejasna razlaga kolektivne pogodbe za Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti – 26/27/mo

K
Kanada
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi (Maša Setnikar) –
35/17–19/č

kanonsko pravo
glej tudi vera
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (3. del) (Sebastijan
Valentan) – 1/15‑16/č
Spolno vprašanje na sodišču (Breda Mulec) – 1/23/pril
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K
Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem (Nana Weber) –
3‑4/40/sp
Papež Frančišek – zakonodajalec, ki mu gre za človeka (Sebastijan
Valentan) – 14/16‑17/č
Kanonsko/cerkveno pravo v odnosu do prava države (Sebastijan
Valentan) – 24‑25/12‑14/č
Religijsko javno pravo (Sebastijan Valentan) – 30‑31/20‑22/č
Inkvizicija – strah in trepet srednjeveške Evrope (Urška Klakočar
Zupančič) – 36‑37/19‑21/č
Novoveška inkvizicija proti reformaciji, znanosti in prostozidarstvu
(Urška Klakočar Zupančič) – 43/15‑17/č
Inštitut za kanonskopravne vede (Patricij Maček) – 45‑46/46/prik
Čarovništvo in čarovniški procesi na Slovenskem (Urška Klakočar
Zupančič) – 47/16‑18/č

kapital
Kako ukrotiti bančnega zmaja? (Urša Ravnikar Šurk) –
27/31‑32/por

Katalonija
Katalonija in pravica do samoodločbe (Marko Krajnc) –
38/12‑13/č

kazenski postopek
glej tudi kazensko procesno pravo
Pravica do izvedbe dokazov kot del poštenega sojenja (Alenka
Antloga) – 11/28‑30/sp
Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve
ustavnih pravic (Andraž Teršek) – 14/11‑12/č
Glavobol ob težkih kazenskih zadevah (Marko Novak) – 19/3/uv
Pritiski (Zvjezdan Radonjič) – 22/3/uv
Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne
centralne banke članice Evrosistema (Jorg Sladič) –
35/13‑14/č
Kazenski postopek – odvzem premoženjske koristi –
39‑40/30‑31/sp
K večji učinkovitosti kazenskega postopka (Patricij Maček) –
47/31‑32/por

kazensko materialno pravo
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Proizvodnja prepovedane droge kot izvršitveno ravnanje pri
kaznivem dejanju po prvem odstavku 186. člena KZ‑1 (med)
ratio legis in ratio decidendi (Aleksander Karakaš) – 3‑4/8/č
Silobran (Primož Baucon) – 7‑8/29/pril
Poklicne prepovedi (Hinko Jenull) – 11/10‑14/č
Direktiva 2012/29/EU: dve leti zamude pri implementaciji in načelo
lojalne razlage (Primož Gorkič) – 12‑13/6‑ 8/č
Zloraba plačilnih in kreditnih kartic na spletu (Janja Potisk) –
12‑13/29‑31/č
Lex certa je tudi lex distincta – 15/26/sp
Razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški v zvezi s kršitvijo
načela ne bis in idem (Janja Potisk in Alenka Razpet) –
16‑17/25‑27/č
Zavarovalniška goljufija (Aleš Vodičar) – 19/10‑11/č
Problematika privolitve mladoletnega oškodovanca po drugem
odstavku 287. člena KZ‑1 (Barbara Zobec) – 22/23/pril
Sovražni govor z vidika splošnega pojma kaznivega dejanja
(Andrej Ferlinc) – 24‑25/25‑27/č
Vplivnostni marketing – poslovna praksa z elementi kaznivih
dejanj? (Dženeta Schitton) – 26/15‑17/č
Problematika normativne teorije krivde, razlikovanja neprava in
krivde ter dualističnega sistema kazenskih sankcij (Primož
Baucon) – 27/23/pril
(Ne)upravljanje premoženja, odvzetega v kazenskem postopku
(Petra Šubernik) – 34/15‑16/č
Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ‑1 (Primož Križnar) –
35/6‑ 8/č
Je res treba širiti pojem prepovedanega sovražnega govora? (Igor
Vuksanović) – 36‑37/6‑ 8/č
Politična kazniva dejanja (Matija Žgur) – 36‑37/9‑11/č
Nekoga obtožiti, da bi se ob tem izgradili doktrina in sodna praksa?
(Matevž Krivic) – 38/10‑12/odm

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Eksistencialna krivda Zahoda in boj za interpretacijo 297. člena
KZ‑1 (Rok Svetlič) – 39‑40/10‑12/č
Kam se je izgubilo slovensko mladoletniško kazensko pravo
(Zvonko Fišer) – 41‑42/15‑16/č
Primer Strehovec: ko javno udejanjanje verske svobode postane
kaznivo dejanje (Sebastijan Valentan) – 43/11‑13/č
Zakonski znak preslepitve in kaznivo dejanje goljufije (Klemen
Princes) – 44/9‑10/č
Kazenskopravni vidik nadomestnega materinstva (Jasmina A.
Tabaković) – 44/16‑18/č
K večji učinkovitosti kazenskega postopka (Patricij Maček) –
47/31‑32/por
Pravice storilcev nad pravicami učenk – žrtev? (Igor Vuksanović) –
48/17‑19/č
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo in kazensko procesno pravo
Spolno vprašanje na sodišču (Breda Mulec) – 1/23/pril
Lani končanih nekaj odmevnih zadev (Toni Tovornik) – 1/34/por
Javnost sojenja in posvečenost mrtvih (Hinko Jenull) – 11/22/č
Sprememba sodne prakse pri kaznivih dejanjih (poslovne) goljufije
(Marko Štante) – 12‑13/34‑35/č
Obseg vezanosti v pravdi na obsodilno kazensko sodbo v povezavi
s posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom (Tadej
Škrube) – 20‑21/30‑31/č
Kaznivost objave sporočil in posnetkov s seksualno vsebino
(Marko Štante) – 32/23‑24/č
Zastaranje kazenskega pregona – razveljavitev pravnomočne
sodbe – kaznivo dejanje krive izpovedbe – 34/24‑27/sp
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (4.) (Patricij Maček in Lora
Briški) – 45‑46/18‑20/por

kazensko procesno pravo
Opis kaznivega dejanja v kazenskem postopku, prvi del: vsebinske
in formalne razsežnosti opisa kaznivega dejanja (Primož
Gorkič) – 2/17‑18/č
Je Avtentična razlaga določbe četrtega odstavka 153. člena in
drugega odstavka 154. člena ZKP ustavnopravno dopustna?
(Blaž Kovačič Mlinar) – 3‑4/6/č
Redefinicija kazenskega pregona z Avtentično razlago ZKP
(Boštjan Zrnec Orlič) – 5/16‑18/č
Skice za oris sodobnega Zakona o kazenskem postopku (Zvjezdan
Radonjič) – 7‑8/9‑10/č
V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic! (Andraž Teršek) – 14/3/uv
Pravica do odvetnika v kazenskem postopku – stanje in izzivi
(Neža Kogovšek Šalamon in Katarina Vučko) – 18/13‑15/č
Benedik proti Sloveniji (Primož Križnar) – 19/6‑ 8/č
Domet prepovedi reformatio in peius (Luka Vavken) – 19/11‑14/č
Hišna preiskava odvetniške pisarne kot ultima ratio (Žiga Cvetko) –
24‑25/30‑32/č
Je hramba prometnih podatkov uporabnikov predplačniških
storitev zakonita? (Primož Križnar) – 28‑29/6‑ 8/č
Kratka zgodba o preprostem vprašanju (Zvonko Fišer) –
28‑29/19/č
Vezanost kazenske sankcije na sporazum o priznanju krivde
(Boštjan Polegek) – 34/12‑14/č
Sporno delo drugostopenjskih sodišč (Zvjezdan Radonjič) –
35/9‑10/č
Vročanje sodbe obdolžencu v kazenskem postopku (Polona
Kukovec) – 43/6‑ 8/č
Sodna poravnava in kazenski postopek (Milan Vajda) – 43/13‑14/č
Komunikacijska zasebnost pri pregonu lažjih kaznivih dejanj
(Zoran Skubic) – 43/29‑30/sp
Izrekanje sodb pred televizijskimi kamerami (Patricij Maček) –
45‑46/21/č
Preudarno izboljšati kazenskopravno zakonodajo (Drago Šketa) –
47/3/uv
Pogajanje o priznanju krivde (plea bargaining) po slovensko
(Zvjezdan Radonjič) – 47/14‑15/č
Spremembe ZKP in smisel tristopenjskega sojenja (Simona
Skorpik) – 49‑50/10‑12/č
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kaznivo dejanje
Opis kaznivega dejanja v kazenskem postopku, prvi del: vsebinske
in formalne razsežnosti opisa kaznivega dejanja (Primož
Gorkič) – 2/17‑18/č

kaznovalno pravo
Poklicne prepovedi (Hinko Jenull) – 11/10‑14/č
Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov (Frida Burkelc in
Brina Felc) – 18/10‑13/č
Problematika normativne teorije krivde, razlikovanja neprava in
krivde ter dualističnega sistema kazenskih sankcij (Primož
Baucon) – 27/23/pril
Raziskava o začasnem zadržanju kazni zapora do končne
odločitve (Maša Setnikar) – 34/10‑11/č
Vezanost kazenske sankcije na sporazum o priznanju krivde
(Boštjan Polegek) – 34/12‑14/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi (Maša Setnikar) –
35/17‑19/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Nemčiji (Maša Setnikar) –
36‑37/18‑19/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v ZDA (Maša Setnikar) –
38/18‑19/č
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

kmetijsko pravo
Investicijska uredba in označitev vloge (Valentin Orešek) –
7‑8/14‑15/č
Drug kmet kot predkupni upravičenec v postopku prodaje
kmetijskih zemljišč po ZKZ (Žiga Rejc) – 24‑25/9‑10/č

kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 12‑13/36/vo
Usklajevanje plač (Nina Scortegagna Kavčnik) – 20‑21/32/vo
Nejasna razlaga kolektivne pogodbe za Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti – 26/27/mo
Razlaga kolektivne pogodbe – obvezujoča razlaga – pojem
neodložljivega opravka – spremljanje prvošolca na prvi šolski
dan – 44/25/sp
Nedeljsko delo po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45‑46/26‑28/vo

Komisija za preprečevanje korupcije
glej tudi korupcija
Komisija za preprečevanje korupcije (Patricij Maček) – 27/38/prik
Odškodninska odgovornost države za delo upravnega organa –
KPK – 35/24‑25/sp

koncesije
Koncesije za raziskave in razvoj ter socialne storitve niso klasične
koncesije storitev (Mirko Pečarič) – 5/6‑ 8/č
Pogoji za koncesijo za rabo vode (Miha Juhart) – 14/24‑25/vo
Pravni režim izkoriščanja nafte in zemeljskega plina (Luka Martin
Tomažič) – 23/8‑9/č

konkurenčno pravo
Dinamični nabavni sistem kot odgovor na pomanjkanje
konkurence pri javnem naročanju (Katja Hodošček) –
3‑4/27/pril
Ali je Uber res super? (Marko Pavliha in Patrick Vlačič) – 6/6‑ 8/č
Dogovor o pogodbeni kazni – konkurenčna klavzula – zavarovalni
zastopnik – 19/26‑32/sp
Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved (Nana
Weber) – 23/24/vo
Presojanje koncentracije podjetij SBB in Pro Plus (Andrej Krašek) –
24‑25/20‑24/č
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Janja Aleksandra Koren) – 26/10‑12/č
Evidenčna javna naročila (Matjaž Kovač) – 33/18‑20/č
Izzivi konkurenčnega prava EU na področju združitev ponudnikov
digitalnih storitev (Jakob Cerovšek) – 36‑37/14‑16/č
Sklicevanje na znamko, vir ali izdelavo v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila (Klemen Pohar) – 38/27‑28/sp

Slovenski dan varstva konkurence 2018 (Jakob Cerovšek) –
39‑40/37‑38/por
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Pravica do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule
(Aleš Kaluža) – 47/9‑10/č
Opredelitev predmeta javnega naročila (Klemen Pohar) –
47/27‑28/sp
O predlaganih spremembah Zakona o davku na tonažo (Martina
Mahnič) – 48/16‑17/č

korporacijsko pravo
Prikrita oblika prepovedanega vračila vložka – 10/26‑29/sp
Aktualna problematika dejanskega koncerna (Sara Mernik) –
12‑13/44‑ 45/por
Interes družbe in sodelovanje delavcev pri upravljanju (Mato
Gostiša) – 35/15‑17/č
Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi
Sodišča EU (Aljoša Aleksovski in Maja Brkan) – 45‑46/26/pril

korupcija
Klemenčič že drugič počepnil pred istim zidom (Toni Tovornik) –
6/34/por
Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer (Alma
Sedlar) – 18/3‑ 4/uv
(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji (Urša
Ravnikar Šurk) – 18/34/por
Žvižgači, mediji in korupcija (Bećir Kečanović) – 32/30/prik
Premalo napredka v boju proti korupciji (Urša Ravnikar Šurk) –
35/34/por
Iz teorije v prakso pri iskanju informacij javnega značaja (Patricij
Maček) – 39‑40/41/por

kratkotrajno delo
Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 15/25‑26/vo
Kratkotrajno delo (Nina Scortegagna Kavčnik) – 34/23/vo

krediti
Kriteriji za presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev
kreditov (Denis Baghrizabehi in Jure Jakšič) – 7‑8/18‑19/č
Kreditna pogodba, vezana na švicarski frank, ni nična (Eneja
Drobež) – 7‑8/35‑37/sp
Poslovna praksa in negotov pravni položaj kreditnega posrednika
v pomožni funkciji (Luka Martin Tomažič in Borut Bratina) –
14/9‑10/č
Varstvo potrošnika pri kreditnih pogodbah v tuji valuti (Alenka
Antloga) – 44/29/sp Ekonomske pravice potrošnikov in krediti
v švicarskih frankih (Branka Sedmak) – 47/11‑12/č
Štiri odločitve vrhovnega sodišča o kreditih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 49‑50/6‑ 8/č
Potrošniški krediti v švicarskih frankih: kako izboljšati zakonodajo
(Jorg Sladič) – 49‑50/9‑10/č
Podatki o življenjskih stroških ob pridobivanju kredita (Sonja
Strle) – 49‑50/31/mo

kriptovalute
glej tudi investicije
Nič (Jože Mencinger) – 1/22/č
Novi poslovni modeli (Matej Tomažin) – 2/23/č
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh‑2,
ZDDPO‑2, ZDDV‑1 in ZDFS (podrobnejši opis) – 3‑4/27/erar
Regulativa virtualnih valut in žetonov v nastajanju (Matej Tomažin) –
7‑8/27/č
Kriptovalute in blokovne verige – modni muhi ali novi internet?
(Matija Žgur) – 7‑8/44‑ 45/por
Davčna obravnava dohodkov iz poslovanja s kriptovalutami
(Dominik Kuzma) – 11/7‑9/č
Kolektivne tožbe na področju ICO‑projektov: učinkovito sredstvo
za odvračanje od kršitev ali nepotrebna grožnja? (Nejc
Urankar) – 20‑21/16‑17/č
Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih
kriptografskih žetonov – 22/23/erar
Tudi slepa banka zrno najde (Črt Jakhel) – 47/22/č
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krivda
Obseg vezanosti v pravdi na obsodilno kazensko sodbo v povezavi
s posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom (Tadej
Škrube) – 20‑21/30‑31/č
Problematika normativne teorije krivde, razlikovanja neprava in
krivde ter dualističnega sistema kazenskih sankcij (Primož
Baucon) – 27/23/pril

kulturna dediščina
Čigav je kip dr. Janeza Drnovška? (Tomaž Pavčnik) – 33/21/č

L
lastninska pravica
glej tudi gospodarsko pravo, stvarno pravo in stanovanjsko pravo
Neustavna kategorizacija občinskih cest na zasebnem zemljišču –
1/24/sp
Priznavanje stvarnopravnih učinkov vindikacijskega volila pri
dedovanju nepremičnine v drugi državi članici EU (Alenka
Antloga) – 5/28‑29/sp
Poseg v lastninsko pravico (1. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
12‑13/19‑21/č
Poseg v lastninsko pravico (2. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
14/6‑9/č
Ustrezno denarno nadomestilo v razlastitvenem postopku –
15/26‑27/sp
Pravni režim izkoriščanja nafte in zemeljskega plina (Luka Martin
Tomažič) – 23/8‑9/č
Ravnanje z odpadki v luči institutov stvarnega prava (Nejc
Zemljak) – 28‑29/15‑16/č
Dejanska razlastitev – pravna razlastitev – odškodnina za
razlaščeno zemljišče – 28‑29/32‑35/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 47/24/sp

latinščina
glej jezik

Latvija
Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne
centralne banke članice Evrosistema (Jorg Sladič) –
35/13‑14/č
Poškodba parkiranega vozila zaradi odpiranja vrat drugega
parkiranega vozila (Zoran Skubic) – 47/25‑27/sp

letalski promet
Če se ne učimo iz napak, stagniramo (Sandi Kodrič) – 9/23/č
Zamuda v primeru zamude povezovalnih letov – kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 14/29‑30/sp
Spontana stavka letalskega osebja zaradi prestrukturiranja
letalskega prevoznika niso izredne razmere (Zoran Skubic) –
18/27‑28/sp
Pravica do odškodnine za zamujen ali odpovedan let (Zoran
Skubic) – 24‑25/40‑ 41/sp
Kako ukrepati, če iz oddane prtljage izginejo stvari? (Neža
Kompare) – 24‑25/41‑ 42/sp
Odškodnina za zamujen ali odpovedan let v primeru najema tujega
letala s posadko (Zoran Skubic) – 30‑31/41‑ 42/sp

letni dopust
glej tudi plače, delovna razmerja in delovno pravo
Določanje števila dni letnega dopusta direktorju (Nataša
Belopavlovič) – 7‑8/30/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejšega delavca (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 39‑40/29/vo
Pravica dedičev do neizplačanega nadomestila za letni dopust
(Nana Weber) – 48/28‑29/sp

literatura
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(Jorg Sladič) – 5/33/prik
Osamosvojitev Slovenije in ADP (Vasilka Sancin) – 6/32‑33/prik
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9/32/prik
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Briški) – 9/32/prik
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Briški) – 12‑13/45/prik
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(Lora Briški) – 12‑13/45/prik
Encyclopedia of Private International Law (Lora Briški) –
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Civilno medicinsko pravo (Nina Cek Perhavec) – 14/32‑33/prik
Pomen literature v sodnih odločitvah (Jože Ruparčič) – 15/6‑ 8/č
International Law and the Use of Force (Lora Briški) – 15/32/prik
Detention of Terrorism Suspects (Lora Briški) – 15/32/prik
Ob letu osorej (Matej Čujovič) – 15/32‑33/prik
Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Luka Mišič) – 16‑17/43‑ 45/prik
European Contract Law (Lora Briški) – 16‑17/44/prik
What is a Border? (Lora Briški) – 16‑17/44/prik
Free Movement of Patients in the EU (Lora Briški) – 16‑17/44/prik
Jezik prava (Marijan Pavčnik) – 18/6‑7/č
Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju (Jaka Cepec) –
18/32‑33/prik
Udba in bela tehnika (Neven Borak) – 19/36‑37/prik
Svoboda izražanja v postfaktični družbi (Andraž Teršek) –
20‑21/26‑27/prik
Monografija Big Data, Crime and Social Control (Pika Šarf) –
20‑21/43‑ 44/prik
Some Kind of Justice. The ICTY’s Impact in Bosnia and Serbia
(Lora Briški) – 20‑21/44/prik
The U.S. Constitution. A Very Short Introduction (Lora Briški) –
20‑21/44/prik
Von der Trennung bis zur Scheidung. Familienrecht nach
Lebenslagen (Lora Briški) – 20‑21/44/prik
Sharia Compliant. A User’s Guide to Hacking Islamic Law (Lora
Briški) – 22/32/prik
Protecting the Rights of Refugees Beyond European Borders
(Lora Briški) – 22/32/prik
Uvodna pojasnila k trem novim zakonom (Uroš Škufca) –
22/32‑33/prik
Družinsko pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja (Gregor
Dugar) – 23/31‑32/prik
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23/32/prik
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Knjiga pisem (Neven Borak) – 24‑25/44‑ 45/prik
Pravice v zaporu (Mojca M. Plesničar) – 27/32‑33/prik
Zakon o prekrških s komentarjem (Miha Šepec) –
28‑29/44‑ 45/prik
Prvi vtisi enega od uporabnikov ob prebiranju Pravnega
terminološkega slovarja (Marko Pavliha) – 30‑31/43‑ 45/prik
A Mission for Justice. The International Ombudsman Institute
1978‑2018 (Lora Briški) – 30‑31/44/prik
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39‑40/42‑ 43/prik
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About Protecting Children in Armed Conflict (Lora Briški) –
39‑40/44/prik
Big Data, Health Law, and Bioethics (Lora Briški) – 39‑40/44/prik
Kibernetski kriminal: Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza
(Jan Stajnko) – 41‑42/42‑ 43/prik
Verjeti ali vedeti (Igor Vuksanović) – 41‑42/43‑ 45/prik
Des voitures autonomes: Une offre de loi (Tim Horvat) –
41‑42/44/prik
L’avocat face à l’intelligence artificielle (Tim Horvat) –
41‑42/44/prik
La responsabilité sociale de l’entreprise, 6e édition (Tim Horvat) –
41‑42/44/prik
Pravo družb in poslovno pravo (Krešimir Puharič) – 43/32‑33/prik
Vodnik skozi razvezo zakonske zveze (Irena Hacin Kölner) –
44/31‑33/prik
Watching Out: Reflections on Justice and Injustice (Lora Briški) –
44/32/prik
American Prison: A Reporter’s Undercover Journey into the
Business of Punishment (Lora Briški) – 44/32/prik
Unnatural Causes: The Life and Many Deaths of Britain’s Top
Forensic Pathologist (Lora Briški) – 44/32/prik
Brezčasnost razprav o časovni razlagi zakona (Matej Čujovič) –
45‑46/38‑39/prik

Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili dr. Aleša Galiča
(Jerca Kramberger Škerl) – 45‑46/40‑ 41/prik
Internationales Vertragsrecht (Lora Briški) – 45‑46/41/prik
The Skeptics’ Guide to the Universe: How to Know What’s Really
Real in a World Increasingly Full of Fake (Lora Briški) –
45‑46/41/prik
Menschenrechte – Ihr Internationaler Schutz (Lora Briški) –
45‑46/41/prik
We the Corporations: How American Businesses Won Their Civil
Rights (Lora Briški) – 45‑46/41/prik
Razkritje dokazov v pravdnem postopku (Urška Kežmah) –
47/32‑33/prik
Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo
(Marko Krajnc) – 48/31‑32/prik
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi (Marjeta Erjavec
Avbreht) – 48/32‑33/prik
EU Anti‑Discrimination Law Beyond Gender (Lora Briški in Tim
Horvat) – 48/33/prik
Rechtsethik in der Medizin (Lora Briški) (Lora Briški in Tim
Horvat) – 48/33/prik
Zakonsko (ne)pravo (Martin Jančar) – 49‑50/43‑ 45/prik

lokalna samouprava
Spremenjeni Zakon o lokalnih volitvah (Roman Lavtar) – 1/13‑15/č
Sprememba Zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
3‑4/13/č
Posodobitev Zakona o lokalni samoupravi (Urša Ravnikar Šurk) –
19/38/por
Sprememba Zakona o lokalni samoupravi (Roman Lavtar) –
24‑25/18‑20/č
Predlog novele ZSPDSLS (Urša Ravnikar Šurk) – 27/34/por
Novosti pri sofinanciranju občin na narodnostno mešanem
območju (Roman Lavtar) – 32/16‑18/č

M
manjšine
Zmaga (tudi) slovenske manjšine v Luksemburgu (Zoran Skubic) –
3‑4/38/sp
Prehuda zmaga? (Blaž Kovač) – 5/10‑12/č
Položaj slovenske manjšine v Italiji že spet kritičen (Mitja
Stefancic) – 5/15/č
Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin? (Dejan Valentinčič) –
26/12‑14/č
Novosti pri sofinanciranju občin na narodnostno mešanem
območju (Roman Lavtar) – 32/16‑18/č
Mednarodno kazensko sodišče pristojno za (nekatera) kazniva
dejanja nad pripadniki manjšine Rohinga (Beti Hohler) –
35/11‑12/č
Slovo enega zadnjih finančnih stebrov slovenske narodne
skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini (Mitja Stefancic) –
39‑40/21‑23/č
Slovenska (in zamejska) zmaga v Luksemburgu (Zoran Skubic) –
45‑46/32‑33/sp

Marakeška pogodba
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (Tilen Zonta in Maja
Bogataj Jančič) – 45‑46/15‑17/č

materinstvo
glej tudi družinsko pravo
Skupno varstvo in vzgoja (Andreja Kruhar Winter) – 22/15‑17/č
Kazenskopravni vidik nadomestnega materinstva (Jasmina A.
Tabaković) – 44/16‑18/č

medicina in pravo
glej tudi zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
Odgovornost zdravnika izven delovnega časa (Jan Marčič
Maruško) – 9/13‑16/č
Civilno medicinsko pravo (Nina Cek Perhavec) – 14/32‑33/prik
Medicina, pravo in družba (Špela Kogovšek Sajovic) –
18/30‑31/por
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Preplet znanosti in prava na področju zdravil in medicinskih
pripomočkov (Petra Weingerl) – 27/21/č
Zloraba procesnih pravic pri prisilni hospitalizaciji (Marko Petek) –
30‑31/24‑25/č
Civilnopravna odgovornost zdravnikov (Špela Kogovšek Sajovic) –
35/29‑30/por
Pogovori o zdravniški etiki (Špela Kogovšek Sajovic) –
39‑40/43‑ 44/prik

mediji
Medijski pravili »must‑carry« in »must‑offer« v razmerju do avtorske
in sorodnih pravic (Miha Trampuž) – 2/24/pril
Varstvo pravic uporabnikov javnih medijev (Damijan Gantar) –
6/27/pril
Kako se spopasti z lažnimi novicami? (Mark Pohar) – 10/6‑ 8/č
Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer (Alma
Sedlar) – 18/3‑ 4/uv
Promocijski posnetki na YouTubu niso avdiovizualne medijske
storitve (Zoran Skubic) – 19/33‑34/sp
Krasni novi avtorskopravni svet (Dušan Caf) – 24‑25/3‑ 4/uv
Presojanje koncentracije podjetij SBB in Pro Plus (Andrej Krašek) –
24‑25/20‑24/č
Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi
(Marjan Kos) – 33/32‑33/prik
Predlog za predčasno razrešitev generalnega direktorja RTVS
(Urša Ravnikar Šurk) – 45‑46/42/por

mednarodna zaščita
glej tudi azilno pravo
Postopek za ponovni sprejem (Nana Weber) – 9/31/sp
Učinkovito sodno varstvo tudi brez (ponovnega) zaslišanja prosilca
za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 18/28‑30/sp
Subsidiarna zaščita žrtve preteklega mučenja v primeru
poslabšanja zdravstvenega stanja (Nana Weber) – 22/30/sp
Ugotavljanje spolne usmerjenosti kot razloga za preganjanje
na podlagi izvedenskega mnenja (Alenka Antloga) –
27/29‑30/sp

mednarodne organizacije
Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije
OECD (Aleksander Ferk in Sabina Pirnat) – 18/17‑20/č
Novi ustavnopravni dogmatizem? (Aleš Novak) – 20‑21/18‑21/č
WTO, trgovinski spori in ameriški napad na delovanje
mednarodnega trgovinskega sodišča (Irena Peterlin) –
34/23/pril
Globalizacija včeraj, danes, jutri (Marcel Hajd) – 39‑40/40‑ 41/por

mednarodno gospodarsko pravo
Trgovinska vojna (Jože Mencinger) – 22/22/č

Mednarodno kazensko sodišče (MKS)
Dvajset let Rimskega statuta (Andreja Friškovec) – 27/19‑20/č
Mednarodno kazensko sodišče pristojno za (nekatera) kazniva
dejanja nad pripadniki manjšine Rohinga (Beti Hohler) –
35/11‑12/č

mednarodno pravo
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glej tudi mednarodno gospodarsko pravo in mednarodno zasebno
pravo
Kaznivo dejanje agresije in amandmaji Rimskega statuta (Andreja
Friškovec) – 5/8‑9/č
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Patricij Maček) –
5/30‑31/por
Mehanizem za Sirijo (Beti Hohler) – 6/13‑15/č
Postulati mednarodnega prava (Branko Erčulj) – 7‑8/13/odm
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (Alen Savić, Daška Levstik,
Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar, Luka Žigante in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č
Mednarodno ekonomsko pravo in »The Don« (Luka Martin
Tomažič) – 11/3/uv
Ameriška izravnava obsega uvoza s carinami (Irena Peterlin) –
11/19‑21/č
Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?
(Patricij Maček) – 18/32/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Arbitraža je dvostransko vprašanje (Urša Ravnikar Šurk) –
24‑25/46/por
Dvajset let Rimskega statuta (Andreja Friškovec) – 27/19‑20/č
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (Urša Demšar, Ana
Samobor, Mohor Fajdiga, Vid Drole in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (Anže Mediževec, Hana
Šerbec, Miha Plahutnik, Pia Novak in Ula Aleksandra Kos) –
30‑31/8‑10/č
Uporabnost izkušnje nasledstva po nekdanji ČSZR za nasledstvo
po SFRJ (Grega Pajnkihar) – 33/6‑ 8/č
Mednarodno kazensko sodišče pristojno za (nekatera) kazniva
dejanja nad pripadniki manjšine Rohinga (Beti Hohler) –
35/11‑12/č
Katalonija in pravica do samoodločbe (Marko Krajnc) –
38/12‑13/č
Aktualne razprave Komisije ZN za mednarodno pravo o vlogi
kogentnih norm mednarodnega prava (ius cogens) (Ana
Srovin Coralli in Christian Bukor) – 39‑40/17‑19/č
Usoda britanskih družb, ki večino dejavnosti opravljajo v Sloveniji
(Matej Brumec) – 45‑46/6‑7/č
Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo
(Marko Krajnc) – 48/31‑32/prik

mednarodno zasebno pravo
Pravni interes za negativno ugotovitveno tožbo kot obrambo pred
dajatveno tožbo pred sodiščem druge države (Jorg Sladič) –
32/11‑13/č
Reivindikacijska tožba, slovenski izvršilni postopek in mednarodna
pristojnost slovenskega foruma (Jorg Sladič) – 41‑42/18‑19/č
Tožniška varščina brez tujega državljanstva (Jorg Sladič) –
44/7‑ 8/č

migracije
glej tudi azilno pravo in begunci
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob pridobitvi
starostne pokojnine iz druge države članice (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
Kriza mednarodnega sistema zaščite beguncev in možne rešitve
(Ana Samobor) – 35/30‑31/por
Eksistencialna krivda Zahoda in boj za interpretacijo 297. člena
KZ‑1 (Rok Svetlič) – 39‑40/10‑12/č
Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju (Tim
Horvat) – 44/28‑29/sp

mladoletne osebe
glej tudi družinsko pravo
Problematika privolitve mladoletnega oškodovanca po drugem
odstavku 287. člena KZ‑1 (Barbara Zobec) – 22/23/pril
Kam se je izgubilo slovensko mladoletniško kazensko pravo
(Zvonko Fišer) – 41‑42/15‑16/č
Omejitve za mladoletne delavce (Suzana Pisnik) – 43/23/vo

monetarna politika
Nič (Jože Mencinger) – 1/22/č
Referendum o denarju (Neven Borak) – 22/18‑19/č
350 let švedske centralne banke (Neven Borak) – 23/18‑19/č
Vsak jin rabi jang (Primož Cencelj) – 43/21/č

mučenje
Subsidiarna zaščita žrtve preteklega mučenja v primeru
poslabšanja zdravstvenega stanja (Nana Weber) – 22/30/sp
Dostop do sodišča ob tožbi zaradi mučenja v tujini (Luka Vlačić) –
24‑25/38‑39/sp
Obravnava domnevnih policijskih kršitev 3. člena EKČP (Luka
Vlačić) – 28‑29/40‑ 42/sp

N
načelo enakosti
ZUPŠ in odprava sistemskih anomalij neenakosti med študenti –
so se ob tem »razkrile« anomalije na drugih področjih?
(Klemen Fekonja) – 9/17‑19/č
Vztrajna pot do enakosti spolov (Vlasta Nussdorfer) – 10/3/uv

N
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Delovno‑ in socialnopravni položaj samozaposlenih oseb pod
drobnogledom stroke (Primož Rataj) – 16‑17/42‑ 43/por
Ni vse enako dobro in enako vredno (Sandi Kodrič) – 19/24/č
Definicija minimalne plače in (ne)vštevanje dodatnih elementov
plače (Luka Vlačić) – 19/25/pril
Zagovornik načela enakosti (Patricij Maček) – 24‑25/50/prik
Enaka obravnava enakih položajev – 32/26/sp
Sistemske pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja
(Branko Vidič) – 33/23/pril
Enakost v revščini ali v bogastvu? (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
39‑40/27/č
Kako zmanjšati problem neenakosti (Anže Burger) – 49‑50/26/č

načelo instančnosti
Sporno delo drugostopenjskih sodišč (Zvjezdan Radonjič) –
35/9‑10/č
Spremembe ZKP in smisel tristopenjskega sojenja (Simona
Skorpik) – 49‑50/10‑12/č

nadomestila
glej tudi plače in delovno pravo
Nadomestilo za brezposelnost kljub odpovedi na podlagi
negativnega mnenja? (Nina Scortegagna Kavčnik) –
22/23‑24/vo
Čakanje na delo doma med postopkom odpovedi invalidu (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 24‑25/32/vo
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici (Alenka Antloga) –
30‑31/39‑ 40/sp
Bolniška med neplačano odsotnostjo (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 35/23/vo
Pravica do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule
(Aleš Kaluža) – 47/9‑10/č

nadure
glej tudi delovni čas
Objava podatkov o nadurah učiteljev (Matej Vošner) – 1/26/mo
Kdo ne sme opravljati nadurnega dela (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 36‑37/26/vo
Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 38/22/vo
Nadure pri osnovi za izračun odpravnine (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 43/23‑24/vo
Nadurno delo v praksi (Nina Scortegagna Kavčnik) – 47/23/pril
Starejši delavec dela neenakomerno, ne dela pa nadur (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 48/24/vo
Izplačevanje presežka ur po kolektivni pogodbi gostinstva in
turizma (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/29/vo

nagrada
Kako nagrajevanje vpliva na delovno uspešnost zaposlenih?
(Andreja Hojnik Šlamberger) – 7‑8/16‑17/č

najem
glej tudi stanovanjsko pravo
Društvo kot sobodajalec (Nana Weber) – 5/26/vo
Zahtevek za plačilo najemnine za poslovni prostor – zahtevek
znižanje najemnine zaradi stvarnih napak – oblikovalno
upravičenje – 14/25‑27/sp
Najemnikova odpoved in plačilo najemnine (Nana Weber) –
44/24/vo

napoteni delavci
glej tudi delovno pravo
Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v
tujino (Podrobnejši opis) – 1/23/erar
EU‑Napotitve delavcev – spremembe pri napotitvah delavcev od 1.
januarja 2018 (Naja Miklavc) – 7‑8/22‑24/č
Neenotna obravnava statusa napotenih delavcev v slovenski
zakonodaji (Urška Sojč) – 10/18‑21/č
Napotitev delavke k drugemu delodajalcu (Nataša Belopavlovič) –
15/25/vo
Goljufija pri izdaji potrdila E 101 (A 1) je (seveda) v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 16‑17/40‑ 41/sp

(Ne)ovirana napotitev delavcev v Avstrijo (Ana Strmšnik) –
20‑21/8‑10/č
David proti Goljatu s fračo kljub razpoložljivi artileriji – 27/25/mo

Nemčija
Vpliv spremembe spola na družinska razmerja (Eneja Drobež) –
1/27/sp
Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem (Nana Weber) –
3‑4/40/sp
Kreditna pogodba, vezana na švicarski frank, ni nična (Eneja
Drobež) – 7‑8/35‑37/sp
Postopek za ponovni sprejem (Nana Weber) – 9/31/sp
Promocijski posnetki na YouTubu niso avdiovizualne medijske
storitve (Zoran Skubic) – 19/33‑34/sp
Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto (Nana
Weber) – 20‑21/40‑ 41/sp Zadržanje pravnomočne kazni
zapora v Nemčiji (Maša Setnikar) – 36‑37/18‑19/č
Zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje (Alenka Antloga) –
36‑37/31‑33/sp
Draga šola (Špela Kunej) – 36‑37/35‑36/sp
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Prikrito oglaševanje vplivnežev – primer Nemčije (Dženeta
Schitton) – 48/14‑15/č
Poskusno delo v zakonodaji in praksi (Matej Vošner) – 48/23/pril
Pravica dedičev do neizplačanega nadomestila za letni dopust
(Nana Weber) – 48/28‑29/sp
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

naravno bogastvo
Pravni režim izkoriščanja nafte in zemeljskega plina (Luka Martin
Tomažič) – 23/8‑9/č

neodvisnost
glej tudi sodstvo
Odzivi na premierjevo trditev o domnevni pristranskosti vrhovnega
sodnika (Andraž Teršek in Jan Zobec) – 11/6‑7/č
Kaj lahko »razumen opazovalec« najde v Cerarjevih in kaj
v Zobčevih besedah (Matevž Krivic) – 12‑13/17/odm

nepremičnine
glej tudi stvarno pravo, stanovanjsko pravo in zemljiška knjiga
Pogoji za opravljanje upravljanja (Boštjan Udovič) – 2/12‑13/č
Poseg v lastninsko pravico (1. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
12‑13/19‑21/č
Poseg v lastninsko pravico (2. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
14/6‑9/č
Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV razmerja –
14/24/erar
Blockchain in nepremičnine (Anita Napotnik) – 19/8‑9/č
Upoštevanje občinskih predpisov pri odmeri NUSZ – 22/23/erar
Časovno omejen mandat ni rešitev za težave pri upravljanju
(Boštjan Udovič) – 30‑31/17‑18/č
Nesoglasja med etažnimi lastniki in upravniki (Boštjan Udovič) –
39‑40/24‑25/č

Nizozemska
Visoke pete na sodišču (Zoran Skubic) – 26/31‑32/sp
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici (Alenka Antloga) –
30‑31/39‑ 40/sp
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Okusa živila (še) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico (Zoran
Skubic) – 49‑50/36‑37/sp

nomotehnika
Razbijanje nomotehničnih mitov (Petra Lamovec Hren) –
28‑29/42‑ 43/por
XVI. Nomotehnični dnevi (Patricij Maček) – 28‑29/43‑ 44/por
Izobraževanje o normodajni dejavnosti – med realnostjo in
potenciali (Katerina Fabrizio) – 44/13‑14/č
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Norveška
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

notariat
Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici
Slovenije (NZS) (Andraž Teršek) – 9/9‑12/č
Novi Gradbeni zakon notarjem povzroča sive lase (Ana Harb in
Marko Samardžić) – 24‑25/16‑17/č

O
občine
glej tudi lokalna samouprava
Neustavna kategorizacija občinskih cest na zasebnem zemljišču –
1/24/sp
Sprememba Zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
3‑4/13/č
Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti (Milena
Basta Trtnik) – 6/11‑13/č
Do kod sega veljavnost nezakonitega občinskega predpisa?
(Jasna Hojnik Kocjan) – 10/10‑11/č
Posodobitev Zakona o lokalni samoupravi (Urša Ravnikar Šurk) –
19/38/por
Sklic seje delovnega telesa občinskega sveta – 22/25/mo
Sprememba Zakona o lokalni samoupravi (Roman Lavtar) –
24‑25/18‑20/č
Predlog novele ZSPDSLS (Urša Ravnikar Šurk) – 27/34/por
Novosti pri sofinanciranju občin na narodnostno mešanem
območju (Roman Lavtar) – 32/16‑18/č
Aktivnosti upravnih enot in občin po novi gradbeni zakonodaji
(Matjaž Kovač) – 34/17‑19/č
Občina kot etažna lastnica in rezervni sklad (Boštjan Udovič) –
41‑42/30‑31/vo

obletnica
Dr. Marko Ilešič, sedemdesetletnik (Lojze Ude) – 2/29‑30/zap
70 let profesorja in sodnika dr. Marka Ilešiča (Patricij Maček) –
5/31/zap
Sto let Centralne pravosodne knjižnice 1918‑2018 – 41‑42/41/por
Dr. Janko Ferk: Šestdeset let brez predaha (Zoran Skubic) –
48/29/zap

obligacijsko pravo
glej tudi pogodbe in pogodbeno pravo
Pogodba o opremljanju po novem Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP‑2) (Žiga Rejc) – 20‑21/12‑14/č
Obveznosti posrednika pri organiziranju potovanja (Matjaž
Kovač) – 23/12‑13/č
Drug kmet kot predkupni upravičenec v postopku prodaje
kmetijskih zemljišč po ZKZ (Žiga Rejc) – 24‑25/9‑10/č
Darilna pogodba – preklic darila – odpadla pravna odlaga –
ničnost – prenovljena zakonodajna struktura – pravna mnenja
sodišč z območja nekdanje SFRJ – 26/24‑27/sp
Menjalna pogodba – prenehanje družbene lastnine –
priposestvovanje – 36‑37/27‑28/sp
Grožnja in vprašanje neveljavnosti pogodbe (Luigi Varanelli) –
45‑46/10‑11/č

obresti
glej tudi monetarna politika
Nespremenjene obrestne mere ECB – 19/25/erar
Nadzor v bančnem sektorju – prenehanje kvalificiranih obveznosti
banke – prepoved izplačila obresti iz obrestnega kupona –
22/25‑28/sp
Sklepi o denarni politiki – 36‑37/25/erar

obrestna mera
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Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti – 3‑4/27/erar
Nespremenjene obrestne mere ECB – 19/25/erar

Višina predpisanih zamudnih obresti ostaja nespremenjena –
28‑29/30/erar
Sklepi o denarni politiki – 36‑37/25/erar
Vsak jin rabi jang (Primož Cencelj) – 43/21/č

očetovstvo
glej tudi družinsko pravo
Ugotavljanje očetovstva vedno in zgolj v korist otroka? (Alenka
Antloga) – 7‑8/37‑39/sp
Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov (Frida Burkelc in
Brina Felc) – 18/10‑13/č
Pravica do analize DNK v postopku ugotavljanja očetovstva (Ana
Harb in Marko Samardžić) – 20‑21/10‑11/č
Skupno varstvo in vzgoja (Andreja Kruhar Winter) – 22/15‑17/č

odgovornost
Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora
(Matjaž Kovač) – 6/9‑11/č
Klemenčič že drugič počepnil pred istim zidom (Toni Tovornik) –
6/34/por
Aktualna problematika dejanskega koncerna (Sara Mernik) –
12‑13/44‑ 45/por
Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri organiziranem
potovanju (Matjaž Kovač) – 26/24/pril
Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (Pavel Šturma in
Lenka Linhartova) – 35/23/pril

odmev
Šokantno! Vrhovni sodnik in trije ustavniki grobo napadli pravni red
(Jože Kristan) – 1/17‑18/odm
O razblinjenih sanjah glede razpravne etike (Matija Žgur) –
1/19‑20/odm
Javno opravičilo sodnemu policistu, strokovni in zainteresirani
splošni javnosti (Andraž Teršek) – 2/20/odm
Nevarni vrhovni sodniki (Barbara Zobec) – 3‑4/22/odm
Je sodba v zadevi Čeferin res hladen tuš za sodstvo? (Rok
Čeferin) – 5/19‑20/odm
Grami in kilogrami na sodniških tehtnicah (Matevž Krivic) –
5/20‑21/odm
Turčija, Rusija in Aleš Galič (Jurij Toplak) – 5/22/odm
Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi)
glede svobode izražanja (Andraž Teršek) – 6/17‑19/odm
Ugled in avtoriteta sodstva ter zagovornikova pravica do izražanja
(Robert Golobinek) – 6/19‑21/odm
Postulati mednarodnega prava (Branko Erčulj) – 7‑8/13/odm
Iz odklonilnega mnenja ad hoc sodnika Galiča v zadevi Čeferin
proti Sloveniji (Miha Jesenko) – 7‑8/24‑25/odm
Notifikacija ADP (Ivan Kristan) – 10/21/odm
Kaj lahko »razumen opazovalec« najde v Cerarjevih in kaj
v Zobčevih besedah (Matevž Krivic) – 12‑13/17/odm
Odgovor dr. Mencingerju: res iudicata ius facit (Jorg Sladič) –
12‑13/26‑27/odm
Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE? (Andraž
Teršek) – 16‑17/28‑29/odm
Odziv avtorja na odmev ministrstva (Zoran Skubic) –
20‑21/21/odm
Pojasnilo k članku (Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski
sorodnih pravic – 22/20/odm
Še o pritiskih (Nina Betetto) – 23/6‑ 8/odm
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti
(Sanja Sega in Rok Čeferin) – 23/20‑21/odm
(Ne)pravično sojenje na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 23/21/odm
Še malo o pritiskih (Zvjezdan Radonjič) – 24‑25/8/odm
Nekoga obtožiti, da bi se ob tem izgradili doktrina in sodna praksa?
(Matevž Krivic) – 38/10‑12/odm
O vlogah in togah (Katarina Bergant) – 44/6/odm
Načelo medsebojnega priznavanja blaga mora upoštevati
slovenske pravilnike in zakonodajo (Vinko Volčanjk) –
47/19‑20/odm

odpravnina
Izračun odpravnine (Nina Scortegagna Kavčnik) – 1/23/vo

O

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Ponovna zaposlitev upokojenke in pravica do odpravnine (Nana
Weber) – 2/24/vo
Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 5/25‑26/vo
Osnova za izračun višine odpravnine ob prenehanju delovnega
razmerja (Aleš Kaluža) – 10/16‑17/č
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/34/vo
Izračun odpravnine pri pogodbi za določen čas (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 33/23‑24/vo
Nadure pri osnovi za izračun odpravnine (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 43/23‑24/vo
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo in njeno prenehanje
(Patricija Kržan) – 49‑50/27‑28/č

odškodnina
Izbrisani vložili 331 tožb (Toni Tovornik) – 3‑4/46/por
Zastaranje odškodninske terjatve – tek zastaralnega roka –
potrebno strokovno znanje za ugotovitev obsega in višine
škode – 9/25‑27/sp
Zamuda v primeru zamude povezovalnih letov – kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 14/29‑30/sp
Odškodnina namesto transformacije v primeru veriženja pogodb o
zaposlitvi za določen čas (Špela Lovšin) – 14/30‑31/sp
Individualna presoja posameznega oškodovanca –
16‑17/34‑35/sp
Pravica do odškodnine pri ustanovitvi služnosti v javno korist –
18/25/mo
Sodno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 19/20‑22/č
Odškodnina za premoženjsko škodo zaradi nezagotovljenega
tedenskega počitka vojaku na mednarodni misiji – davki in
prispevki – 20‑21/32‑36/sp
Pametna pogodba je iluzija (Petra Hren) – 20‑21/42‑ 43/por
Dostop do sodišča ob tožbi zaradi mučenja v tujini (Luka Vlačić) –
24‑25/38‑39/sp
Pravica do odškodnine za zamujen ali odpovedan let (Zoran
Skubic) – 24‑25/40‑ 41/sp
Med pravnomočnostjo in poštenostjo (Mihael Pojbič) –
30‑31/12‑14/č
Pravica do poštenega sojenja in neenotna sodna praksa
nacionalnih sodišč (Luka Vlačić) – 30‑31/37‑39/sp
Odškodnina za zamujen ali odpovedan let v primeru najema tujega
letala s posadko (Zoran Skubic) – 30‑31/41‑ 42/sp
Neupravičena pridobitev – plačilo na podlagi pravnomočne
sodne odločbe – odškodnina za nepremoženjsko škodo –
razveljavitev klavzule o pravnomočnosti – 49‑50/30‑32/sp

odškodninska odgovornost
Odškodninska odgovornost organov Slovenije za kršitve prava EU
(Suzana Pecin) – 2/6‑9/č
Pasivna stvarna legitimacija DARS – nepogodbena odškodninska
odgovornost posrednega zastopnika – 2/25‑27/sp
Tekmovanje Študentska pravda: prometna nesreča, povzročena s
samovozečim vozilom (David Borlinič Gačnik) – 3‑4/42/por
Objektivna ali krivdna odškodninska odgovornost države po 26.
členu Ustave? (Jan Gantar) – 6/15‑17/č
Kreditna pogodba, vezana na švicarski frank, ni nična (Eneja
Drobež) – 7‑8/35‑37/sp
Odgovornost zdravnika izven delovnega časa (Jan Marčič
Maruško) – 9/13‑16/č
(Ne)predvidljivost v pravu neposlovne odškodninske odgovornosti
(Vid Žepič) – 11/17‑19/č
Medicina, pravo in družba (Špela Kogovšek Sajovic) –
18/30‑31/por
Ali ZKolT prinaša manj množičnih oškodovanj? (Cvetka Horvat) –
19/18‑19/č
Kako ukrepati, če iz oddane prtljage izginejo stvari? (Neža
Kompare) – 24‑25/41‑ 42/sp
Preplet znanosti in prava na področju zdravil in medicinskih
pripomočkov (Petra Weingerl) – 27/21/č
Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov
na področju cepljenja (Patricija Kržan in Urška Stopar) –
32/23/pril

Odškodninska odgovornost države za delo upravnega organa –
KPK – 35/24‑25/sp
Civilnopravna odgovornost zdravnikov (Špela Kogovšek Sajovic) –
35/29‑30/por
(So)odgovornost skrbnikov Facebook strani za oboževalce po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 36‑37/33‑35/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca za poškodbe delavca pri
nevarnih delih (Anja Jelen) – 41‑42/29‑30/č
Poškodba parkiranega vozila zaradi odpiranja vrat drugega
parkiranega vozila (Zoran Skubic) – 47/25‑27/sp
Bančna kriza 2008: primerjava Islandije in Slovenije (Nace
Potočnik) – 49‑50/27/pril

odškodninsko pravo
Izbrisani vložili 331 tožb (Toni Tovornik) – 3‑4/46/por
Odgovornost zdravnika izven delovnega časa (Jan Marčič
Maruško) – 9/13‑16/č
(Ne)predvidljivost v pravu neposlovne odškodninske odgovornosti
(Vid Žepič) – 11/17‑19/č
Ali ZKolT prinaša manj množičnih oškodovanj? (Cvetka Horvat) –
19/18‑19/č

odvetništvo
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (3. del) (Sebastijan
Valentan) – 1/15‑16/č
Pravica do odvetnika v kazenskem postopku – stanje in izzivi
(Neža Kogovšek Šalamon in Katarina Vučko) – 18/13‑15/č
Poišči odvetnika (Patricij Maček) – 19/42/prik
Odvetnik, pravo in družba (Nina Betetto) – 22/13‑14/č
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti
(Sanja Sega in Rok Čeferin) – 23/20‑21/odm
Sprememba Zakona o lokalni samoupravi (Roman Lavtar) –
24‑25/18‑20/č
Hišna preiskava odvetniške pisarne kot ultima ratio (Žiga Cvetko) –
24‑25/30‑32/č
Razbijanje nomotehničnih mitov (Petra Lamovec Hren) –
28‑29/42‑ 43/por
XVI. Nomotehnični dnevi (Patricij Maček) – 28‑29/43‑ 44/por
Slovensko odvetništvo v knjigi (Urša Ravnikar Šurk) – 38/34/por

odvzem prostosti
Poseg v pravico do osebne svobode le na podlagi sodne
odločbe – 3‑4/32/sp
Pomanjkljivo evidentirano policijsko pridržanje – 45‑46/29/mo
Ko so huliganom štete ure: ukrep preventivnega pridržanja (Tina
Korošec) – 49‑50/33‑34/sp

oglaševanje
Pravna vprašanja, povezana z vplivnostnim marketingom (Dženeta
Schitton) – 12‑13/15‑17/č
Promocijski posnetki na YouTubu niso avdiovizualne medijske
storitve (Zoran Skubic) – 19/33‑34/sp
Nekonvencionalno do pozornosti potrošnikov (Sandi Kodrič) –
24‑25/29/č
Vplivnostni marketing – poslovna praksa z elementi kaznivih
dejanj? (Dženeta Schitton) – 26/15‑17/č
Oglasi na Facebooku in pogodbena obdelava podatkov (Sonja
Strle) – 47/26/mo
Prikrito oglaševanje vplivnežev – primer Nemčije (Dženeta
Schitton) – 48/14‑15/č

okoljsko pravo
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (Alen Savić, Daška Levstik,
Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar, Luka Žigante in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č
Varstvo okolja – od teorije k praksi (1. del) (Senka Šifkovič Vrbica) –
12‑13/35/pril
Varstvo okolja – od teorije k praksi (2. del) (Senka Šifkovič
Vrbica) – 14/24/pril
Pravni režim gibanja v gorskem svetu v Republiki Sloveniji (Matjaž
Kovač) – 27/7‑9/č
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O‑P
Pravni vidiki skrbništva in vzdrževanja planinskih poti (Matjaž
Kovač) – 28‑29/22‑24/č
Državne pomoči za okolje in energijo ter zaveze EU v režimih
GATT/WTO in ECT (Luka Martin Tomažič) – 33/9‑10/č

oporoka
Ustna oporoka (Nana Weber) – 45‑46/28/vo

organizacija dela
Obravnava in sprejetje splošnih internih aktov delodajalca (Suzana
Pisnik) – 19/17/č

organizacija sodstva
Ob otvoritvi sodnega leta 2018 (Damijan Florjančič) – 7‑8/3/uv
8. konferenca dobrih praks (Blaž Kolenc) – 7‑8/41‑ 43/por
Ob rob predlagani sodni »reformi« (Boštjan Polegek) –
16‑17/8‑11/č
Pred vrati postave (slike s Studenca) (Tomaž Pavčnik) – 26/22/č
Spletni smerokaz (Patricij Maček) – 43/38/prik

orožje
Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?
(Patricij Maček) – 18/32/por
Umetna inteligenca in možnost prevzema oblasti (Patricij Maček) –
41‑42/40‑ 41/por
Pravna subjektiviteta umetne inteligence (Aleš Završnik) – 43/20/č

osamosvojitev
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (Patricij Maček) –
5/30‑31/por
Notifikacija ADP (Ivan Kristan) – 10/21/odm
Brexit in državljanstvo (Matjaž Tratnik in Petra Weingerl) –
30‑31/6‑7/č
Uporabnost izkušnje nasledstva po nekdanji ČSZR za nasledstvo
po SFRJ (Grega Pajnkihar) – 33/6‑ 8/č
Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (Pavel Šturma in
Lenka Linhartova) – 35/23/pril

osebni dokumenti
Identifikacija z vozniškim dovoljenjem na banki (Matej Vošner) –
11/26/mo
Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke osebnega
avtomobila na zahtevo delodajalca (Matej Vošner) – 15/28/mo
Kopiranje osebnega dokumenta v banki (Matej Vošner) –
24‑25/36/mo
Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli (Matej Vošner) –
38/25/mo

osebni podatki
Komentarji ocenjevalca na izpitni poli so (lahko) osebni podatki
kandidata (Zoran Skubic) – 6/30‑32/sp
Problem identifikacijskih podatkov po ZPP‑E (Ana Hederih) –
28‑29/30‑31/č
Čigavi so podatki o možganih? (Aleš Završnik) – 35/21/č
Ti odločaš o osebnih podatkih (Patricij Maček) – 49‑50/50/prik

osebnostno pravo
Sprememba osebnega imena transspolnih oseb (Špela Lovšin) –
43/28‑29/sp

otroci
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glej tudi družinsko pravo
Povrnitev stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami (Nana
Weber) – 10/25/vo
Kršitev otrokove zasebnosti na spletu (Urška Stopar) –
16‑17/32‑33/č
Vsake oči imajo svojega malarja – 20‑21/34/mo
Če je akt po vsebini predpis, mora biti objavljen skladno z Ustavo –
27/24/sp
Običajno prebivališče otroka (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
Otroško delo (Suzana Pisnik) – 45‑46/26/vo
Izbris osebnih podatkov otroka s spletnega foruma (Sonja Strle) –
45‑46/30/mo

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Otrokova tožba zaradi šolanja na domu (Nana Weber) –
48/23‑24/vo

OZN
Mehanizem za Sirijo (Beti Hohler) – 6/13‑15/č
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (Urša Demšar, Ana
Samobor, Mohor Fajdiga, Vid Drole in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (Anže Mediževec, Hana
Šerbec, Miha Plahutnik, Pia Novak in Ula Aleksandra Kos) –
30‑31/8‑10/č
Aktualne razprave Komisije ZN za mednarodno pravo o vlogi
kogentnih norm mednarodnega prava (ius cogens) (Ana
Srovin Coralli in Christian Bukor) – 39‑40/17‑19/č
Univerzalni periodični pregled države v Svetu OZN za človekove
pravice in vloga civilne družbe (Sebastijan Valentan) –
39‑40/19‑21/č

P
pacientove pravice
glej tudi zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
Ovire na poti do »zdravstvene blaginje« (Zdenka
Čebašek‑Travnik) – 32/3/uv
Pojasnilna dolžnost zdravnika do pacienta (Ana Pušnik) –
36‑37/24‑25/č
Pravno varstvo oseb, ki živijo z virusom HIV, v zdravstvenih
ustanovah (Jani Toplak) – 44/11‑12/č

Paradoksi
Digitalni gerrymandering (Aleš Završnik) – 5/23/č
Ekonomija pozornosti (Aleš Završnik) – 9/22/č
Lažne novice in razpad realnosti (Aleš Završnik) – 15/23/č
Algoritmično pravosodje (Aleš Završnik) – 22/21/č
Empatična tehnologija in vladavina algoritmov (Aleš Završnik) –
28‑29/28/č
Čigavi so podatki o možganih? (Aleš Završnik) – 35/21/č
Pravna subjektiviteta umetne inteligence (Aleš Završnik) – 43/20/č
Lažnivčeva dividenda in globinski ponaredki (Aleš Završnik) –
49‑50/25/č

peticija
Ponovno brez odgovora na peticijo – 12‑13/37/mo

plače
glej tudi delovno pravo, letno dopust in nadomestila
Štrajkam (Primož Cencelj) – 5/24/č
Kako nagrajevanje vpliva na delovno uspešnost zaposlenih?
(Andreja Hojnik Šlamberger) – 7‑8/16‑17/č
Znižanje sodniških plač ni (vedno) v nasprotju s pravom Unije
(Zoran Skubic) – 10/30‑31/sp
Ob rob predlagani sodni »reformi« (Boštjan Polegek) –
16‑17/8‑11/č
Definicija minimalne plače in (ne)vštevanje dodatnih elementov
plače (Luka Vlačić) – 19/25/pril
Usklajevanje plač (Nina Scortegagna Kavčnik) – 20‑21/32/vo
Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev (Andraž Teršek in Luka
Štolfa) – 27/14‑18/č
Sistemske pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja
(Branko Vidič) – 33/23/pril
Dodatek za delovno dobo pri javnih delih (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 38/22/vo
Enakost v revščini ali v bogastvu? (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
39‑40/27/č
Minimalna plača in kam z denarjem v »socializmu« (Črt Jakhel) –
41‑42/28/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (Maks David Osojnik, Primož
Jamšek in Nina Scortegagna Kavčnik) – 43/17‑19/por
Dvignimo plače v javnem sektorju za polovico! (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 45‑46/24/č
Dvig plač v javnem sektorju (Urša Ravnikar Šurk) – 48/34/por

P

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
podjetja
glej tudi družbe in gospodarstvo
Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018 (Petra Istenič, Irma
Medle, Tadeja Rupnik in Irena Guštin) – 6/21‑25/č
Slovenska poslovna točka (Patricij Maček) – 26/38/prik
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (Maks David Osojnik, Primož
Jamšek in Nina Scortegagna Kavčnik) – 43/17‑19/por
Prihodnost podjetništva v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
45‑46/35/por

podjetnik posameznik
glej tudi samostojni podjetnik in družbe
Mednarodna obdavčitev posameznikov (Podrobnejši opis) –
11/24/erar
Delovno‑ in socialnopravni položaj samozaposlenih oseb pod
drobnogledom stroke (Primož Rataj) – 16‑17/42‑ 43/por
Problem prepovedi »lastništva tretjih oseb« v nogometu (Vesna
Bergant Rakočević) – 36‑37/16‑17/č

podjetništvo
Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim
poslom (Aleš Kobal in Tadej Dubrovnik) – 30‑31/19‑20/č

pogodba o preživljanju
Dogovor o preživljanju v obliki notarskega zapisa (Nana Weber) –
34/23‑24/vo

pogodba o zaposlitvi
glej tudi delovno pravo in odpoved pogodbe o zaposlitvi
Quis custodiet ipsos custodes? (Ana Hederih) – 3‑4/27/č
Odpoved iz poslovnih razlogov starejši delavki – upoštevanje
znižanja starostne meje (Nana Weber) – 3‑4/30/vo
Kdaj je 58‑letni delavec v kategoriji, varovani pred odpovedjo?
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 6/27/vo
Osnova za izračun višine odpravnine ob prenehanju delovnega
razmerja (Aleš Kaluža) – 10/16‑17/č
Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 10/25‑26/vo
Odškodnina namesto transformacije v primeru veriženja pogodb o
zaposlitvi za določen čas (Špela Lovšin) – 14/30‑31/sp
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – zaposlovanje za določen čas – 16‑17/36‑38/sp
Podlaga za delo družbenika v d.o.o. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
20‑21/31/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu (Nataša
Belopavlovič) – 22/23/vo
Nadomestilo za brezposelnost kljub odpovedi na podlagi
negativnega mnenja? (Nina Scortegagna Kavčnik) –
22/23‑24/vo
Čakanje na delo doma med postopkom odpovedi invalidu (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 24‑25/32/vo
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – merjenje delovne uspešnosti – 24‑25/35‑36/sp
Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 32/25‑26/vo
Posnetek videonadzora kot dokaz (Nina Scortegagna Kavčnik) –
32/25/vo
Mnenje komisije za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 33/23/vo
Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Suzana Pisnik) – 35/23‑24/vo
Zagovor pri pisnem opozorilu (Nina Scortegagna Kavčnik) –
36‑37/26/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti – delavci pred
upokojitvijo – 39‑40/34/sp
Vročitev odpovedi delavcu dan pred dopolnitvijo 58. leta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 44/24/vo
Poskusno delo v zakonodaji in praksi (Matej Vošner) – 48/23/pril
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo in njeno prenehanje
(Patricija Kržan) – 49‑50/27‑28/č

pogodba za določen čas
glej tudi delovno pravo
Izračun odpravnine (Nina Scortegagna Kavčnik) – 1/23/vo
Pozabili smo navesti razlog sklenitve pogodbe za določen čas
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 3‑4/29/vo
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za
določen čas (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3‑4/30/vo
Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 5/25‑26/vo
Pozabili smo napisati razlog sklenitve pogodbe za določen
čas – popravek zaradi spremembe sodne prakse VS (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 6/27‑28/vo
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – zaposlovanje za določen čas – 16‑17/36‑38/sp
Izračun odpravnine pri pogodbi za določen čas (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 33/23‑24/vo
Poskusno delo (Matej Vošner) – 39‑40/30/vo

pogodbeno pravo
Obveznosti špediterja iz pogodbe o špediciji (Matjaž Kovač) –
9/24/pril
Osebni podatki – osebnostna pravica ali plačilno sredstvo? (Luka
Krajcar) – 16‑17/19‑20/č
Obveznosti posrednika pri organiziranju potovanja (Matjaž
Kovač) – 23/12‑13/č
Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri organiziranem
potovanju (Matjaž Kovač) – 26/24/pril
Kontaktni podatki skrbnikov pogodb (Matej Vošner) – 27/26/mo
Odkupna pravica – sočasnost izpolnitve – razveza pogodbe –
43/25‑26/sp
Grožnja in vprašanje neveljavnosti pogodbe (Luigi Varanelli) –
45‑46/10‑11/č

pokojnina
Spreminjanje pravne narave starostne pokojnine (Zvone
Vodovnik) – 11/24/pril
Diskriminacija moških v odnosu do žensk pri izračunu starostne
pokojnine – 11/27/mo
Sprememba spola in pravica do starostne pokojnine (Nana
Weber) – 28‑29/39‑ 40/sp

pokojninsko zavarovanje
glej tudi socialna varnost
Dostop do arhivskega gradiva ZPIZ – 7‑8/31/mo
Spreminjanje pravne narave starostne pokojnine (Zvone
Vodovnik) – 11/24/pril
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob pridobitvi
starostne pokojnine iz druge države članice (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
Dobro stanje v pokojninski blagajni nas ne sme uspavati (Marijan
Papež) – 43/3/uv
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (Maks David Osojnik, Primož
Jamšek in Nina Scortegagna Kavčnik) – 43/17‑19/por

policija
Šokantno! Vrhovni sodnik in trije ustavniki grobo napadli pravni red
(Jože Kristan) – 1/17‑18/odm
O razblinjenih sanjah glede razpravne etike (Matija Žgur) –
1/19‑20/odm
Nevarni vrhovni sodniki (Barbara Zobec) – 3‑4/22/odm
Kriminalističnoobveščevalno dejavnost kot nov pristop v boju
zoper kriminal (Damjan Potparič) – 16‑17/17‑18/č
Policisti in obdelava osebnih podatkov (Matej Vošner) –
20‑21/33/mo
Pri obveščanju javnosti policija ne sme prezreti žrtve kaznivega
dejanja – 36‑37/30/mo
Ali so pravice pravosodnih policistov ustrezno varovane? –
41‑42/33/mo

politična kazniva dejanja
Politična kazniva dejanja (Matija Žgur) – 36‑37/9‑11/č
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politika
Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici
Slovenije (NZS) (Andraž Teršek) – 9/9‑12/č
Odzivi na premierjevo trditev o domnevni pristranskosti vrhovnega
sodnika (Andraž Teršek in Jan Zobec) – 11/6‑7/č
Kaj lahko »razumen opazovalec« najde v Cerarjevih in kaj
v Zobčevih besedah (Matevž Krivic) – 12‑13/17/odm
Predvolilno (Hinko Jenull) – 18/21/č
Koncentracija politične moči in boj proti korupciji v kitajski tradiciji
(Staš Janežič) – 22/8‑9/č
Domovina ali država? Domovina in država? (Blaž Kovač) –
23/16‑17/č
Spolitiziranost proti meritokraciji (Breda Mulec) – 27/3/uv
Obljube in stvarnost (Jože Mencinger) – 27/22/č
Dlje od pristne demokracije (Andraž Teršek) – 28‑29/3‑ 4/uv
Koalicija o spremembah pri imenovanju sodnikov (Urša Ravnikar
Šurk) – 32/34/por
Pregled dela Cerarjeve vlade (Urša Ravnikar Šurk) – 33/34/por
Na videz prijazen, toda nekonkreten sporazum (Lidija Jerkič) –
34/3/uv
Ne koalicijska pogodba, ampak koalicijski sporazum (Albin
Igličar) – 34/6/č
Sodnik ne sme biti član politične stranke, tudi če mu mandat miruje
(Tim Horvat) – 45‑46/31‑32/sp

Poljska
Priznavanje stvarnopravnih učinkov vindikacijskega volila pri
dedovanju nepremičnine v drugi državi članici EU (Alenka
Antloga) – 5/28‑29/sp
Običajno prebivališče otroka (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
Lastna menica v izvršbi proti zavezancu potrošniku (Jorg Sladič) –
38/23‑27/sp
Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi
Sodišča EU (Aljoša Aleksovski in Maja Brkan) – 45‑46/26/pril

Portugalska
Znižanje sodniških plač ni (vedno) v nasprotju s pravom Unije
(Zoran Skubic) – 10/30‑31/sp

poskusno delo
glej tudi delovno pravo
Preizkus delavca pred zaposlitvijo in vrnitev stroškov (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 7‑8/30‑31/vo
Poskusno delo (Matej Vošner) – 39‑40/30/vo
Poskusno delo v zakonodaji in praksi (Matej Vošner) – 48/23/pril

poslovna sposobnost
Neomejenost pooblastila (Alenka Križnik) – 38/14‑15/č
Izvedeniško mnenje in načelo kontradiktornosti pri odvzemu
poslovne sposobnosti (Alenka Križnik) – 41‑42/20‑21/č

posojilo
glej tudi kredit
Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici
Slovenije (NZS) (Andraž Teršek) – 9/9‑12/č

posvet
Prihodnost podjetništva v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
45‑46/35/por

pošta
Uvoz in izvoz blaga prek pošte (Podrobnejši opis) – 16‑17/33/erar

potrošniško pravo
Kdo je potrošnik v digitalnem okolju? (Petra Weingerl) – 14/22/č
Consumer Law Ready (Patricij Maček) – 14/38/prik
Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju (Jaka Cepec) –
18/32‑33/prik
Izpolnitev pogodbe preko spletne platforme (Petra Weingerl) –
34/20/č

pranje denarja

28

Pravni in davčni vidiki tehnologije blockchain (Nejc Goršič in Sara
Mernik) – 7‑8/43‑ 44/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Nekaj misli o Registru dejanskih lastnikov (Jelka Lugarič) –
10/8‑10/č
Kriminalističnoobveščevalno dejavnost kot nov pristop v boju
zoper kriminal (Damjan Potparič) – 16‑17/17‑18/č

Prav(ičn)o
Bolje pozno kot nikoli (Ciril Ribičič) – 3‑4/25/č
Zasluge (Ciril Ribičič) – 10/22/č
Študentska lekcija (Ciril Ribičič) – 16‑17/30/č
Egoizem političnih strank in poslancev (Ciril Ribičič) – 23/22/č
Parlamentarne volitve in mladi (Ciril Ribičič) – 30‑31/28/č
(Zlo)raba umetne inteligence (Ciril Ribičič) – 36‑37/22/č
Vihar v kozarcu vode (Ciril Ribičič) – 44/21/č

Prava peresa
Biti humanist (Matjaž Ambrož) – 34/22/zap
Pravilo treh generacij (Matjaž Ambrož) – 43/22/zap

pravdni postopek
Prekinitev in nadaljevanje (ne)pravdnega postopka zaradi začetka
stečajnega postopka – avtomatizem ali presoja? (Jaka
Pengov) – 1/11‑13/č
Rok za pritožbo zoper sodbo po ZPP‑E: petnajst ali trideset dni?
(Ivanka Demšar Potočnik) – 2/14‑15/č
Rok za pritožbo zoper sodbo po noveli ZPP‑E (Jure Levovnik) –
2/16/č
(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo (Tomaž Mavri) –
10/13/č
Potrebna skrbnost strank v pravdnem postopku pred in po
sprejetju novele ZPP‑E (Urška Tadina) – 15/25/pril
Obseg vezanosti v pravdi na obsodilno kazensko sodbo v povezavi
s posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom (Tadej
Škrube) – 20‑21/30‑31/č
Problem identifikacijskih podatkov po ZPP‑E (Ana Hederih) –
28‑29/30‑31/č
Neustrezna ureditev področja sodnih taks v delovnih sporih (Janja
Hubad) – 35/19‑20/č
O uporabi 158. člena ZPP in izrednem pravnem sredstvu zoper
sklep o stroških (Igor Kovačič) – 38/16‑17/č
Razkritje dokazov v pravdnem postopku (Urška Kežmah) –
47/32‑33/prik
Pritožba proti razveljavitvenemu sklepu (357.a člen ZPP) – prve
izkušnje (Tomaž Pavčnik) – 48/10‑11/č

pravičnost
Ni vse enako dobro in enako vredno (Sandi Kodrič) – 19/24/č
Kakovost sodnega sistema s poudarkom na postopkovni
pravičnosti (Valerija Jelen‑Kosi) – 23/24/pril
Pravni red in zdrava pamet (Jože Mencinger) – 33/22/č

pravna država
glej tudi demokracija
Razprava o prihodnosti Evropske unije ob izdaji knjige dr. Mateja
Avblja (Urša Ravnikar Šurk) – 15/30‑31/por
Reforma slovenske demokratične in pravne države (Patricij
Maček) – 47/28‑30/por
Območja volilnih okrajev kršijo načela pravne države –
49‑50/30/sp

pravna zgodovina
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (3. del) (Sebastijan
Valentan) – 1/15‑16/č
Spolno vprašanje na sodišču (Breda Mulec) – 1/23/pril
Poravnava Franca Jožefa z Madžari in nastanek Avstro‑Ogrske
(Urška Klakočar Zupančič) – 5/13‑14/č
Osamosvojitev Slovenije in ADP (Vasilka Sancin) – 6/32‑33/prik
Skice za oris sodobnega Zakona o kazenskem postopku (Zvjezdan
Radonjič) – 7‑8/9‑10/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (1. del) (Urška Klakočar
Zupančič) – 12‑13/9‑11/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (2. del) (Urška Klakočar
Zupančič) – 16‑17/6‑ 8/č
Nasilneži, ignoranti in drugi robateži (Tomaž Pavčnik) – 19/23/č

P

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Udba in bela tehnika (Neven Borak) – 19/36‑37/prik
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (3. del) (Urška Klakočar
Zupančič) – 20‑21/6‑7/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (4. del) (Urška Klakočar
Zupančič) – 23/10‑11/č
Kanonsko/cerkveno pravo v odnosu do prava države (Sebastijan
Valentan) – 24‑25/12‑14/č
Nova država za nov svetovni red (Neven Borak) –
24‑25/43‑ 44/prik
Knjiga pisem (Neven Borak) – 24‑25/44‑ 45/prik
Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (Pavel Šturma in
Lenka Linhartova) – 35/23/pril
Inkvizicija – strah in trepet srednjeveške Evrope (Urška Klakočar
Zupančič) – 36‑37/19‑21/č
Pravna fakulteta in začetki slovenske državnosti 1918‑1920 (Katja
Škrubej) – 41‑42/26/č
Sto let Centralne pravosodne knjižnice 1918‑2018 – 41‑42/41/por
Novoveška inkvizicija proti reformaciji, znanosti in prostozidarstvu
(Urška Klakočar Zupančič) – 43/15‑17/č
Stoletna pot slovenskega vrhovnega sodstva 1918‑2018 (Damijan
Florjančič) – 44/3/uv
Začetki boja za slovenski jezik pravne znanosti (Katja Škrubej) –
45‑46/22/č
Čarovništvo in čarovniški procesi na Slovenskem (Urška Klakočar
Zupančič) – 47/16‑18/č
Zakonsko (ne)pravo (Martin Jančar) – 49‑50/43‑ 45/prik

pravna znanost
Kanonsko/cerkveno pravo v odnosu do prava države (Sebastijan
Valentan) – 24‑25/12‑14/č

pravni interes
Vsebinsko izčrpanje pravnih sredstev – 7‑8/31/sp
Pravni interes za negativno ugotovitveno tožbo kot obrambo pred
dajatveno tožbo pred sodiščem druge države (Jorg Sladič) –
32/11‑13/č

Pravni terminološki slovar
Jezik prava (Marijan Pavčnik) – 18/6‑7/č
Slogovne posebnosti pravnih besedil (Marjeta Humar) –
20‑21/45/prik
Razvoj slovenske pravne terminologije (Mateja Jemec Tomazin) –
23/33/prik
Metodologija izdelave Pravnega terminološkega slovarja (Tanja
Fajfar) – 26/33/prik
Nastanek pravnega terminološkega slovarja (Mateja Jemec
Tomazin) – 28‑29/45/prik
Pravni terminološki slovar – komu je namenjen? (Mojca Žagar
Karer) – 32/33/prik
Normativnost v Pravnem terminološkem slovarju (Tanja Fajfar) –
34/33/prik
Zgradba slovarskega sestavka v Pravnem terminološkem slovarju
(Mojca Žagar Karer) – 36‑37/41/prik
Pogled avtorja definicij in strokovnjaka (Luka Tičar) –
39‑40/45/prik
Pomen Pravnega terminološkega slovarja za pravno stroko in njen
razvoj (Aleš Novak) – 43/33/prik

pravniški državni izpit (PDI)
glej tudi izobraževanje pravnikov
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (1. del) (Luka Vlačić) – 12‑13/21‑25/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (2. del) (Luka Vlačić) – 14/18‑20/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (3. del) (Luka Vlačić) – 15/17‑19/č
pravno mnenje
Nedostopni mnenji Evropske komisije o arbitraži (Sebastijan
Valentan) – 34/7‑9/č

pravno sredstvo
Postopek za ponovni sprejem (Nana Weber) – 9/31/sp

Učinkovito sodno varstvo tudi brez (ponovnega) zaslišanja prosilca
za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 18/28‑30/sp

pravno varstvo
Diskrecijska klavzula iz Uredbe (EU) št. 604/2013 kot pravica
(pravno sredstvo) posameznika? (Andraž Beguš) – 3‑4/18/č
Varstvo pravic uporabnikov javnih medijev (Damijan Gantar) –
6/27/pril
Varstvo okolja – od teorije k praksi (1. del) (Senka Šifkovič Vrbica) –
12‑13/35/pril
Varstvo okolja – od teorije k praksi (2. del) (Senka Šifkovič
Vrbica) – 14/24/pril
Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka (Matjaž
Kovač) – 15/15‑17/č
Domet prepovedi reformatio in peius (Luka Vavken) – 19/11‑14/č
Sodno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 19/20‑22/č
Sodno varstvo v postopkih razrešitve – 22/24/sp
Kakovost sodnega sistema s poudarkom na postopkovni
pravičnosti (Valerija Jelen‑Kosi) – 23/24/pril
Ugotovljen sodni zaostanek ni vedno tudi kršitev pravice do
sodnega varstva – 24‑25/34/mo
Draga šola (Špela Kunej) – 36‑37/35‑36/sp
Sprejem na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez
privolitve – pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča
prve stopnje – 43/26‑27/sp
Pritožba proti razveljavitvenemu sklepu (357.a člen ZPP) – prve
izkušnje (Tomaž Pavčnik) – 48/10‑11/č

pravnomočnost
Med pravnomočnostjo in poštenostjo (Mihael Pojbič) –
30‑31/12‑14/č

pravo EU
Odškodninska odgovornost organov Slovenije za kršitve prava EU
(Suzana Pecin) – 2/6‑9/č
Diskrecijska klavzula iz Uredbe (EU) št. 604/2013 kot pravica
(pravno sredstvo) posameznika? (Andraž Beguš) – 3‑4/18/č
Kriteriji za presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev
kreditov (Denis Baghrizabehi in Jure Jakšič) – 7‑8/18‑19/č
Napoved tožbe proti Hrvaški (Toni Tovornik) – 10/34/por
Framing the Subjects and Objects of Contemporary EU Law:
díptihon o subjektih in objektih (Luka Mišič) – 11/31‑33/prik
Odgovor dr. Mencingerju: res iudicata ius facit (Jorg Sladič) –
12‑13/26‑27/odm
Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski
uniji (Dominik Kuzma) – 16‑17/12‑14/č
Uredba Rim II in (ne)svoboda strank glede izbire merodajnega
prava (Nina Bezjak) – 18/15‑16/č
(Ne)ovirana napotitev delavcev v Avstrijo (Ana Strmšnik) –
20‑21/8‑10/č
Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev (Luka
Mišič) – 26/6‑ 8/č
(Pre)počasno pogajanje o brexitu (Urša Ravnikar Šurk) –
26/34/por
50 let carinske unije EU: več kot le odprava carin (Janja Hojnik) –
28‑29/11‑14/č
Tarifne opustitve (Podrobnejši opis) – 28‑29/30/erar
Brexit in državljanstvo (Matjaž Tratnik in Petra Weingerl) –
30‑31/6‑7/č
Izogibanje javnemu naročanju med povezanimi podjetji kot
posledica napačne implementacije direktive EU? (Mitja
Zakelšek) – 30‑31/15‑16/č
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (Katja Stare, Matija Dušak in Mohor Fajdiga) –
30‑31/30/pril
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi (Marcel
Hajd) – 32/8‑10/č
Državne pomoči za okolje in energijo ter zaveze EU v režimih
GATT/WTO in ECT (Luka Martin Tomažič) – 33/9‑10/č
Nedostopni mnenji Evropske komisije o arbitraži (Sebastijan
Valentan) – 34/7‑9/č
Kakšna je prihodnost avtorske pravice v EU? (Lora Briški) –
34/30‑31/por
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Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne
centralne banke članice Evrosistema (Jorg Sladič) –
35/13‑14/č
Izzivi konkurenčnega prava EU na področju združitev ponudnikov
digitalnih storitev (Jakob Cerovšek) – 36‑37/14‑16/č
Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava (Patricij
Maček) – 36‑37/37/por
Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem Evropske
unije (Suzana Pecin) – 36‑37/39‑ 41/prik
Ravnanje EU, ki koristi evroskeptikom (Igor Šoltes) – 39‑40/3/uv
O načelu medsebojnega priznavanja blaga (Janja Hojnik) –
41‑42/12‑14/č
Nov kamenček v mozaiku odnosov med Sodiščem EU in
nacionalnimi sodišči (Petra Weingerl) – 41‑42/27/č
Vihar v kozarcu vode (Ciril Ribičič) – 44/21/č
Mikrotransakcije v videoigrah (Denis Baghrizabehi in Kristjan
Zahrastnik) – 45‑46/13‑14/č
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (Tilen Zonta in Maja
Bogataj Jančič) – 45‑46/15‑17/č
Načelo medsebojnega priznavanja blaga mora upoštevati
slovenske pravilnike in zakonodajo (Vinko Volčanjk) –
47/19‑20/odm
Novi dogovor za potrošnike (Jakob Cerovšek) – 47/30‑31/por
Prenos sedeža družbe čez mejo (Maria Škof) – 48/8‑9/č
Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564
(Tilen Zonta) – 48/19‑20/č
16. Dnevi evropskega prava (Patricij Maček) – 48/30‑31/por
Poročanje čezmejnih dogovorov na podlagi direktive DAC6
(Sabina Pirnat) – 49‑50/19‑21/č
Energetska politika se razvija, pravo ji sledi (Domen Kodrič) –
49‑50/39‑ 40/por

pravo socialne varnosti
Kako ravnati pri zavrnitvi zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja
in rehabilitacije v tujini? (Sanela Štadler) – 26/17‑19/č

pravosodje
Cesarstvo, Maršalat, Komisija (Hinko Jenull) – 2/22/č
Obljubljene reorganizacije sodišč ne bo (Toni Tovornik) –
7‑8/46/por
Javnost sojenja in posvečenost mrtvih (Hinko Jenull) – 11/22/č
US predstavilo poročilo o delu (Toni Tovornik) – 14/34/por
Predvolilno (Hinko Jenull) – 18/21/č
Pametno (Hinko Jenull) – 24‑25/28/č
O specializaciji v pravosodju (Hinko Jenull) – 38/20/č
Statistično izstopanje slovenskega pravosodja (Urša Ravnikar
Šurk) – 39‑40/46/por
O vlogah in togah (Katarina Bergant) – 44/6/odm

pravoznanstvo
Med Scilo stalnosti in Karibdo spremenljivosti (Marijan Pavčnik) –
1/6‑7/č
Časovnost razlage zakona (Patricij Maček) – 10/31‑32/por
Domovina ali država? Domovina in država? (Blaž Kovač) –
23/16‑17/č
Počitniški zapiski (Marijan Pavčnik) – 33/16‑18/č

predkazenski postopek
Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj (Patricij Maček) –
7‑8/50/prik
Kriminalističnoobveščevalno dejavnost kot nov pristop v boju
zoper kriminal (Damjan Potparič) – 16‑17/17‑18/č

prekarno delo
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Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (Patricij Maček) –
12‑13/50/prik
Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 15/25‑26/vo
Podlaga za delo družbenika v d.o.o. (Nina Scortegagna Kavčnik) –
20‑21/31/vo
Ali je študentsko delo delovno razmerje? (Suzana Pisnik) –
24‑25/11/č
Prekarno delo (Suzana Pisnik) – 36‑37/25‑26/vo

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Delovno‑ in socialnopravni vidiki nestandardnih oblik zaposlitve v
luči tveganja za prekarnost (Sara Bagari) – 49‑50/42‑ 43/por

prekrškovno pravo
Nadomestni zapor – nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive
globe (Mojca Curk) – 3‑4/15/č
Obročno plačilo prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških
(ZP‑1) – 14/24/erar
Blockchain in družbena (ne)odgovornost do prostora (Bećir
Kečanović) – 24‑25/14‑15/č
Zbornik 13. dnevi prekrškovnega prava (Boštjan Tratar) –
39‑40/42‑ 43/prik
Ugotavljanje identitete voznika po fotografijah v postopku
odločanja občinskega redarstva (Hinko Jenull) – 41‑42/9‑11/č

premoženjska korist
Premoženje nezakonitega izvora pred uveljavitvijo zakona –
30‑31/32‑33/sp
Je bil ZOPNI res retroaktiven? (Vesna Bergant Rakočević) –
32/6‑7/č
(Ne)upravljanje premoženja, odvzetega v kazenskem postopku
(Petra Šubernik) – 34/15‑16/č
Kazenski postopek – odvzem premoženjske koristi –
39‑40/30‑31/sp
Neupravičena pridobitev – plačilo na podlagi pravnomočne
sodne odločbe – odškodnina za nepremoženjsko škodo –
razveljavitev klavzule o pravnomočnosti – 49‑50/30‑32/sp

prestajanje kazni
glej tudi zapor
Onemogočitev udeležbe na pogrebu bližnjega svojca – 23/27/mo
Pravice v zaporu (Mojca M. Plesničar) – 27/32‑33/prik
Zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje (Alenka Antloga) –
36‑37/31‑33/sp
Zaporniki in nošenje civilnih oblačil – 48/26/mo

primerjalno pravo
Pogoji za opravljanje upravljanja (Boštjan Udovič) – 2/12‑13/č
Začasne odredbe v kolektivnih delovnih sporih (Janez Novak) –
7‑8/6‑9/č
Koncentracija politične moči in boj proti korupciji v kitajski tradiciji
(Staš Janežič) – 22/8‑9/č
Skupno varstvo in vzgoja (Andreja Kruhar Winter) – 22/15‑17/č
Vladavina prava, populizem in militantna demokracija v Evropi
(Katarina Vatovec in Dejan Valentinčič) – 23/30‑31/por
Razbijanje nomotehničnih mitov (Petra Lamovec Hren) –
28‑29/42‑ 43/por
Časovno omejen mandat ni rešitev za težave pri upravljanju
(Boštjan Udovič) – 30‑31/17‑18/č
Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov
na področju cepljenja (Patricija Kržan in Urška Stopar) –
32/23/pril
Raziskava o začasnem zadržanju kazni zapora do končne
odločitve (Maša Setnikar) – 34/10‑11/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi (Maša Setnikar) –
35/17‑19/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Nemčiji (Maša Setnikar) –
36‑37/18‑19/č
Nadomestilo distributerju ob prenehanju pogodbe (Andrej Friedl) –
36‑37/25/pril
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v ZDA (Maša Setnikar) –
38/18‑19/č
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Institut sodnika na preizkusu in ureditev dedovanja v nemški deželi
Saška‑Anhalt (Marjan Neuvirt) – 45‑46/7‑9/č
Mikrotransakcije v videoigrah (Denis Baghrizabehi in Kristjan
Zahrastnik) – 45‑46/13‑14/č
Blasfemija v Strasbourgu: o pravnih okvirih dovoljene kritike religij
(Špela Kunej) – 47/6‑ 8/č
Pogajanje o priznanju krivde (plea bargaining) po slovensko
(Zvjezdan Radonjič) – 47/14‑15/č
Poskusno delo v zakonodaji in praksi (Matej Vošner) – 48/23/pril
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Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č
Bančna kriza 2008: primerjava Islandije in Slovenije (Nace
Potočnik) – 49‑50/27/pril

priposestvovanje
Menjalna pogodba – prenehanje družbene lastnine –
priposestvovanje – 36‑37/27‑28/sp

prisilna poravnava
glej tudi insolvenčno pravo
Položaj ločitvenega upnika po potrjeni prisilni poravnavi nad
dolžnikom (Vladimir Balažic) – 10/24/pril
Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave (Larisa
Vrtačnik in Jaka Cepec) – 16‑17/21‑25/č
Poenostavljena prisilna poravnava na nezavarovani del zavarovane
terjatve, vključene v posodobljeni seznam terjatev (Slađana
Vrenčur) – 23/14‑15/č
Predložitev listin v postopkih zaradi insolventnosti – 30‑31/31/sp
Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi
prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem
prestrukturiranju (1. del) (Matjaž Jan) – 38/6‑9/č
Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi
prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem
prestrukturiranju (2. del) (Matjaž Jan) – 39‑40/13‑16/č
Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi
insolventnosti (Dida Volk) – 49‑50/17‑19/č

prispevki
glej tudi davki in socialna varnost
Plačilo prispevkov zaposlenih v institucijah EU za financiranje
sistema socialne varnosti nacionalne države članice
nasprotuje pravu EU (Alenka Antloga) – 12‑13/42‑ 43/sp
Nova višina prispevkov za vrednotnico s 1. aprilom 2018 –
14/24/erar

pristojnost
Pristojnost ustavnosodne presoje – 28‑29/32/sp
Spor o pristojnosti – 38/23/sp

procesne pravice
Pravica do izvedbe dokazov kot del poštenega sojenja (Alenka
Antloga) – 11/28‑30/sp
Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve
ustavnih pravic (Andraž Teršek) – 14/11‑12/č
Pravica do odvetnika v kazenskem postopku – stanje in izzivi
(Neža Kogovšek Šalamon in Katarina Vučko) – 18/13‑15/č
Uporaba izvedenskih mnenj invalidske komisije v postopku pred
sodiščem (Špela Lovšin) – 26/29‑30/sp

promet
Ali je Uber res super? (Marko Pavliha in Patrick Vlačič) – 6/6‑ 8/č
Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora
(Matjaž Kovač) – 6/9‑11/č
Ugotavljanje identitete voznika po fotografijah v postopku
odločanja občinskega redarstva (Hinko Jenull) – 41‑42/9‑11/č

prost pretok blaga, storitev, kapitala …
O načelu medsebojnega priznavanja blaga (Janja Hojnik) –
41‑42/12‑14/č
Načelo medsebojnega priznavanja blaga mora upoštevati
slovenske pravilnike in zakonodajo (Vinko Volčanjk) –
47/19‑20/odm

prostorsko pravo
Pasivna stvarna legitimacija DARS – nepogodbena odškodninska
odgovornost posrednega zastopnika – 2/25‑27/sp
Ustrezno denarno nadomestilo v razlastitvenem postopku –
15/26‑27/sp
Tehnični popravek, obvezna razlaga in ustavnosodna presoja –
16‑17/36/sp
Pogodba o opremljanju po novem Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP‑2) (Žiga Rejc) – 20‑21/12‑14/č
Prostorski informacijski sistem (Patricij Maček) – 22/38/prik
Varstvo investitorjev in poenostavitev postopkov na področju
graditve objektov (Denis Potočnik) – 27/10‑11/č
Aktivnosti upravnih enot in občin po novi gradbeni zakonodaji
(Matjaž Kovač) – 34/17‑19/č

pritožba
Rok za pritožbo zoper sodbo po ZPP‑E: petnajst ali trideset dni?
(Ivanka Demšar Potočnik) – 2/14‑15/č
Rok za pritožbo zoper sodbo po noveli ZPP‑E (Jure Levovnik) –
2/16/č
(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo (Tomaž Mavri) –
10/13/č
Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski
uniji (Dominik Kuzma) – 16‑17/12‑14/č
13 odstotkov manj pritožb zoper občine v letu 2017 (Urša Ravnikar
Šurk) – 22/34/por
Zloraba procesnih pravic pri prisilni hospitalizaciji (Marko Petek) –
30‑31/24‑25/č
Kako naprej na Evropskem sodišču za človekove pravice? (Jernej
Letnar Černič) – 30‑31/42‑ 43/por
Dolgotrajno odločanje o pritožbah zoper odločbo o štipendiji –
43/26/mo
Sprejem na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez
privolitve – pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča
prve stopnje – 43/26‑27/sp
Pritožba proti razveljavitvenemu sklepu (357.a člen ZPP) – prve
izkušnje (Tomaž Pavčnik) – 48/10‑11/č

Pritožbeno sodišče ameriške zvezne države New York
Uporaba podobe znane osebe v videoigri (Klemen Pohar) –
19/32‑33/sp

privolitev
Problematika privolitve mladoletnega oškodovanca po drugem
odstavku 287. člena KZ‑1 (Barbara Zobec) – 22/23/pril

priznanja pravnikom
Priznanja in nagrade za leto 2018 – 39‑40/6‑9/por
Reforma slovenske demokratične in pravne države (Patricij
Maček) – 47/28‑30/por

R
Računsko sodišče RS
ZZZS nezakonito porabil več kot 863.875 evrov (Urša Ravnikar
Šurk) – 30‑31/46/por
Umik zahteve za presojo ustavnosti (Urša Ravnikar Šurk) –
43/34/por

referendum
Varstvo pravice glasovanja na referendumu – 7‑8/33/sp
Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča (Andraž Teršek) –
14/21/č
Makroekonomska uspešnost, drugi tir in z rezilno žico obdana
Slovenija (Jože Mencinger) – 16‑17/31/č
Referendum o denarju (Neven Borak) – 22/18‑19/č
Judikalizacija zakonodajnega referenduma (Patricij Maček) –
33/30/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (Lora Briški, Primož Jamšek
in Patricij Maček) – 44/18‑20/por

register
Novosti pri poročanju sobodajalcev – Register nastanitvenih
obratov (RNO) ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
(Blažka Vrsajković) – 2/10‑12/č
Nekaj misli o Registru dejanskih lastnikov (Jelka Lugarič) –
10/8‑10/č
Vodenje registrov upravnikov stavb – 28‑29/32/sp
Vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register – 39‑40/28/erar
Vpis pravne osebe v davčni register – 39‑40/28/erar

regres
glej tudi plače, letni dopust in delovno pravo
Po novi kolektivni pogodbi višji regres (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 35/23/vo
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religija

skrbništvo

glej vera

retroaktivnost
Je bil ZOPNI res retroaktiven? (Vesna Bergant Rakočević) –
32/6‑7/č
Uporaba določb ZVEtL‑1 v instančnih postopkih bi lahko pomenila
retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 38/23/sp

revizija (pravno sredstvo)
Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka (Matjaž
Kovač) – 15/15‑17/č
Sodno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja (Matjaž Kovač) – 19/20‑22/č
Vrnitev v preteklost – revizija zadeve Irska proti Združenemu
kraljestvu (Luka Vlačić) – 27/27‑29/sp
O uporabi 158. člena ZPP in izrednem pravnem sredstvu zoper
sklep o stroških (Igor Kovačič) – 38/16‑17/č

rezidentski status
Urejanje rezidentskega statusa dolgoletnih prebivalcev brez
državljanstva (Luka Vlačić) – 26/28‑29/sp
Običajno prebivališče otroka (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp

Rimski statut
Kaznivo dejanje agresije in amandmaji Rimskega statuta (Andreja
Friškovec) – 5/8‑9/č
Dvajset let Rimskega statuta (Andreja Friškovec) – 27/19‑20/č

roki

Slovenija
Umotvori in neosmišljena nakladanja prepričala ESČP (Vesna
Bergant Rakočević) – 3‑4/36/sp
Pravica do izvedbe dokazov kot del poštenega sojenja (Alenka
Antloga) – 11/28‑30/sp
Slovenija 2050 (Patricij Maček) – 32/38/prik
Kdor teče, slabo ne misli (Jože Mencinger) – 38/21/č

služnost
Do kod sega veljavnost nezakonitega občinskega predpisa?
(Jasna Hojnik Kocjan) – 10/10‑11/č
Pravica do odškodnine pri ustanovitvi služnosti v javno korist –
18/25/mo
Pogodbena pridobitev neprave stvarne služnosti – zahteva
kasnejšemu pridobitelju za izstavitev ZK dovolila –
slabovernost – 23/25‑28/sp

snemanje

Rok za pritožbo zoper sodbo po ZPP‑E: petnajst ali trideset dni?
(Ivanka Demšar Potočnik) – 2/14‑15/č
Rok za pritožbo zoper sodbo po noveli ZPP‑E (Jure Levovnik) –
2/16/č
Zastaranje odškodninske terjatve – tek zastaralnega roka –
potrebno strokovno znanje za ugotovitev obsega in višine
škode – 9/25‑27/sp
Potrdilo, da ministrstvo ni odločilo v zakonskem roku – 35/26/mo

Rusija
Javno predstavljanje istospolnega načina življenja (Lena
Šutanovac) – 9/28‑29/sp

S
samoodločba
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (Urša Demšar, Ana
Samobor, Mohor Fajdiga, Vid Drole in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (Anže Mediževec, Hana
Šerbec, Miha Plahutnik, Pia Novak in Ula Aleksandra Kos) –
30‑31/8‑10/č
Katalonija in pravica do samoodločbe (Marko Krajnc) –
38/12‑13/č

samostojni podjetnik
glej tudi podjetnik posameznik
Delovno‑ in socialnopravni vidiki nestandardnih oblik zaposlitve v
luči tveganja za prekarnost (Sara Bagari) – 49‑50/42‑ 43/por

Schengen
Zavrnitev vstopa v schengensko območje in dovoljenje za
prebivanje v drugi državi članici schengenskega območja
(Alenka Antloga) – 48/27‑28/sp

silobran
Silobran (Primož Baucon) – 7‑8/29/pril

sindikati
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Ko je (isti) center za socialno delo stalni skrbnik tožene stranke in
skrbnik za posebni primer tožnika (Nada Caharijaz Ferme) –
44/15‑16/č
Slovaška
Kdaj je arbitražna klavzula v sporazumih BIT a priori v nasprotju s
pravom EU (Zoran Skubic) – 12‑13/40‑ 41/sp
Uporabnost izkušnje nasledstva po nekdanji ČSZR za nasledstvo
po SFRJ (Grega Pajnkihar) – 33/6‑ 8/č
Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (Pavel Šturma in
Lenka Linhartova) – 35/23/pril

Ponovno soglasje članov sindikata za obdelavo osebnih podatkov
(Matej Vošner) – 41‑42/34/mo
Prepoved pravice do stavke železniškim delavcem (Špela Lovšin) –
48/24‑26/sp

Izrekanje sodb pred televizijskimi kamerami (Patricij Maček) –
45‑46/21/č

socialna država
Prihodnost podjetništva v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
45‑46/35/por

socialna varnost
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost – 1/25/mo
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
delavcev – 3‑4/27/erar
ZUPŠ in odprava sistemskih anomalij neenakosti med študenti –
so se ob tem »razkrile« anomalije na drugih področjih?
(Klemen Fekonja) – 9/17‑19/č
Spreminjanje pravne narave starostne pokojnine (Zvone
Vodovnik) – 11/24/pril
Plačilo prispevkov zaposlenih v institucijah EU za financiranje
sistema socialne varnosti nacionalne države članice
nasprotuje pravu EU (Alenka Antloga) – 12‑13/42‑ 43/sp
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za
zavarovance iz delovnega razmerja – 14/24/erar
Prispevki za socialno varnost – 16‑17/33/erar
Goljufija pri izdaji potrdila E 101 (A 1) je (seveda) v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 16‑17/40‑ 41/sp
Prepoved razpolaganja ni neskladna z Ustavo – 18/24/sp
Povračilo stroškov zdravljenja – samoplačniška storitev –
27/25‑27/sp
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob pridobitvi
starostne pokojnine iz druge države članice (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
Poklicno zavarovanje – pogoji za izplačilo sredstev –
39‑40/32‑33/sp
Dobro stanje v pokojninski blagajni nas ne sme uspavati (Marijan
Papež) – 43/3/uv

socialno zavarovanje
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis) –
24‑25/31/erar

sodišča
glej tudi sodstvo
Obljubljene reorganizacije sodišč ne bo (Toni Tovornik) –
7‑8/46/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
(Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 20‑21/14‑16/č
Pojasnilo k članku (Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski
sorodnih pravic – 22/20/odm
(Ne)pravično sojenje na področju avtorski sorodnih pravic (Borut
Bernik Bogataj) – 23/21/odm

Sodišče Evropske unije
Uber je po pravu Unije »navadna« taksi služba (Zoran Skubic) –
1/28‑29/sp
Dobavitelji luksuznih izdelkov lahko pooblaščenim distributerjem
prepovedo prodajo teh izdelkov prek spletnih tržnic tipa
Amazon, eBay in PriceMinister (Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp
Zmaga (tudi) slovenske manjšine v Luksemburgu (Zoran Skubic) –
3‑4/38/sp
Tedenski počitek (Neža Kompare) – 3‑4/39/sp
Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem (Nana Weber) –
3‑4/40/sp
Dolgoročno brezobrestno kreditiranje države iz naslova odmere
DDV po pravu EU v insolvenčnih postopkih ni dopustno (Zoran
Skubic) – 5/27‑28/sp
Priznavanje stvarnopravnih učinkov vindikacijskega volila pri
dedovanju nepremičnine v drugi državi članici EU (Alenka
Antloga) – 5/28‑29/sp
Nezaslišana lahkotnost zanikanja temeljnih postulatov
mednarodnega prava (Vasilka Sancin) – 6/3/uv
Ali je Uber res super? (Marko Pavliha in Patrick Vlačič) – 6/6‑ 8/č
Komentarji ocenjevalca na izpitni poli so (lahko) osebni podatki
kandidata (Zoran Skubic) – 6/30‑32/sp
Tudi TI lahko pred domačim sodiščem tožiš Facebook zaradi
kršitve zasebnosti (Zoran Skubic) – 7‑8/40‑ 41/sp
Čas pripravljenosti na domu z odzivnim časom 8 minut se šteje za
»delovni čas« in iure proprio (Zoran Skubic) – 9/29‑30/sp
Postopek za ponovni sprejem (Nana Weber) – 9/31/sp
Znižanje sodniških plač ni (vedno) v nasprotju s pravom Unije
(Zoran Skubic) – 10/30‑31/sp
CVRIA (Patricij Maček) – 11/38/prik
Direktiva 2012/29/EU: dve leti zamude pri implementaciji in načelo
lojalne razlage (Primož Gorkič) – 12‑13/6‑ 8/č
Kdaj je arbitražna klavzula v sporazumih BIT a priori v nasprotju s
pravom EU (Zoran Skubic) – 12‑13/40‑ 41/sp
Plačilo prispevkov zaposlenih v institucijah EU za financiranje
sistema socialne varnosti nacionalne države članice
nasprotuje pravu EU (Alenka Antloga) – 12‑13/42‑ 43/sp
Kdo je potrošnik v digitalnem okolju? (Petra Weingerl) – 14/22/č
Zamuda v primeru zamude povezovalnih letov – kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 14/29‑30/sp
Odškodnina namesto transformacije v primeru veriženja pogodb o
zaposlitvi za določen čas (Špela Lovšin) – 14/30‑31/sp
Sodišče EU je Uberju prizadejalo nov udarec (Zoran Skubic) –
15/29‑30/sp
Od soldatov, tankov, tožb do arbitraž ter diplomacije (Verica
Trstenjak) – 16‑17/3‑ 4/uv
Goljufija pri izdaji potrdila E 101 (A 1) je (seveda) v nasprotju s
pravom Unije (Zoran Skubic) – 16‑17/40‑ 41/sp
Člen 273 namesto 259. člena PDEU (Urša Ravnikar Šurk) –
16‑17/46/por
Spontana stavka letalskega osebja zaradi prestrukturiranja
letalskega prevoznika niso izredne razmere (Zoran Skubic) –
18/27‑28/sp
Učinkovito sodno varstvo tudi brez (ponovnega) zaslišanja prosilca
za mednarodno zaščito (Alenka Antloga) – 18/28‑30/sp
Promocijski posnetki na YouTubu niso avdiovizualne medijske
storitve (Zoran Skubic) – 19/33‑34/sp
Krožno gospodarstvo: premik od individualnih interesov h
kolektivnim (Petra Weingerl) – 20‑21/28/č
Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto (Nana
Weber) – 20‑21/40‑ 41/sp
Nepošteni pogoji plačila šolnine (Zoran Skubic) – 22/28‑29/sp
Subsidiarna zaščita žrtve preteklega mučenja v primeru
poslabšanja zdravstvenega stanja (Nana Weber) – 22/30/sp
Obredni zakol živali brez predhodnega omamljanja v verske
namene (Zoran Skubic) – 23/28‑29/sp
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Pravica do odškodnine za zamujen ali odpovedan let (Zoran
Skubic) – 24‑25/40‑ 41/sp
Kako ukrepati, če iz oddane prtljage izginejo stvari? (Neža
Kompare) – 24‑25/41‑ 42/sp
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno
veljavnostjo (Janja Aleksandra Koren) – 26/10‑12/č
Visoke pete na sodišču (Zoran Skubic) – 26/31‑32/sp
Pravica istospolnega zakonca do prebivanja (Nana Weber) –
26/32‑33/sp
Preplet znanosti in prava na področju zdravil in medicinskih
pripomočkov (Petra Weingerl) – 27/21/č
Ugotavljanje spolne usmerjenosti kot razloga za preganjanje
na podlagi izvedenskega mnenja (Alenka Antloga) –
27/29‑30/sp
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob pridobitvi
starostne pokojnine iz druge države članice (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
Ni vsak »glen« a priori »scotch whisky« (Zoran Skubic) –
28‑29/38‑39/sp
Sprememba spola in pravica do starostne pokojnine (Nana
Weber) – 28‑29/39‑ 40/sp
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici (Alenka Antloga) –
30‑31/39‑ 40/sp
Odškodnina za zamujen ali odpovedan let v primeru najema tujega
letala s posadko (Zoran Skubic) – 30‑31/41‑ 42/sp
Pravni interes za negativno ugotovitveno tožbo kot obrambo pred
dajatveno tožbo pred sodiščem druge države (Jorg Sladič) –
32/11‑13/č
Povezave med ponudniki v postopku javnega naročanja in
tveganje nesamostojnosti ponudb (Klemen Pohar) – 32/29/sp
Organizmi, pridobljeni z mutagenezo, in previdnostno načelo (Katja
Meško Kuralt) – 33/27‑28/sp
Običajno prebivališče otroka (Neža Kompare) – 33/29‑30/sp
Določitev čezmejnih stikov otrok s starimi starši po pravu Unije
(Zoran Skubic) – 34/27‑28/sp
Na spletu objavljena fotografija in avtorske pravice (Ana Babnik) –
34/28‑30/sp
Pridobljen razlikovalni učinek znamke oblike čokolade Kit Kat
(Klemen Pohar) – 35/28‑29/sp
Zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje (Alenka Antloga) –
36‑37/31‑33/sp
(So)odgovornost skrbnikov Facebook strani za oboževalce po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 36‑37/33‑35/sp
Lastna menica v izvršbi proti zavezancu potrošniku (Jorg Sladič) –
38/23‑27/sp
Sklicevanje na znamko, vir ali izdelavo v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila (Klemen Pohar) – 38/27‑28/sp
Vrednotenje ponudb po minimalnih zahtevah v postopku javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 39‑40/35‑36/sp
Oznanjevanje vere od vrat do vrat je lahko nezakonita obdelava
osebnih podatkov (Zoran Skubic) – 39‑40/36‑37/sp
Reivindikacijska tožba, slovenski izvršilni postopek in mednarodna
pristojnost slovenskega foruma (Jorg Sladič) – 41‑42/18‑19/č
Nov kamenček v mozaiku odnosov med Sodiščem EU in
nacionalnimi sodišči (Petra Weingerl) – 41‑42/27/č
Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih
lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR? (Zoran Skubic) –
41‑42/37‑38/sp
Komunikacijska zasebnost pri pregonu lažjih kaznivih dejanj
(Zoran Skubic) – 43/29‑30/sp
Varstvo potrošnika pri kreditnih pogodbah v tuji valuti (Alenka
Antloga) – 44/29/sp
Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni praksi
Sodišča EU (Aljoša Aleksovski in Maja Brkan) – 45‑46/26/pril
Slovenska (in zamejska) zmaga v Luksemburgu (Zoran Skubic) –
45‑46/32‑33/sp
Odplačnost pogodbe kot opredelilni element javnega naročila
(Klemen Pohar) – 45‑46/34/sp
Ekonomske pravice potrošnikov in krediti v švicarskih frankih
(Branka Sedmak) – 47/11‑12/č
Hladen tuš za kreditojemalce v švicarskih frankih (Igor
Vuksanović) – 47/13‑14/č
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Poškodba parkiranega vozila zaradi odpiranja vrat drugega
parkiranega vozila (Zoran Skubic) – 47/25‑27/sp
Opredelitev predmeta javnega naročila (Klemen Pohar) –
47/27‑28/sp
Prenos sedeža družbe čez mejo (Maria Škof) – 48/8‑9/č
Listina EU o temeljnih pravicah in zasebnopravna razmerja (Petra
Weingerl) – 48/21/č
Zavrnitev vstopa v schengensko območje in dovoljenje za
prebivanje v drugi državi članici schengenskega območja
(Alenka Antloga) – 48/27‑28/sp
Pravica dedičev do neizplačanega nadomestila za letni dopust
(Nana Weber) – 48/28‑29/sp
16. Dnevi evropskega prava (Patricij Maček) – 48/30‑31/por
Štiri odločitve vrhovnega sodišča o kreditih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 49‑50/6‑ 8/č
Poslovne skrivnosti banke pod prevladujočim vplivom države
(Neža Kompare) – 49‑50/34‑35/sp
Okusa živila (še) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico (Zoran
Skubic) – 49‑50/36‑37/sp

Sodni svet
(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji (Urša
Ravnikar Šurk) – 18/34/por
Pritiski (Zvjezdan Radonjič) – 22/3/uv
Sodni svet po Krivičevem okusu (Marko Novak) – 26/20‑21/č
Sodnik ne sme biti član politične stranke, tudi če mu mandat miruje
(Tim Horvat) – 45‑46/31‑32/sp

sodniki
glej tudi sodišča in sodstvo
Šokantno! Vrhovni sodnik in trije ustavniki grobo napadli pravni red
(Jože Kristan) – 1/17‑18/odm
O razblinjenih sanjah glede razpravne etike (Matija Žgur) –
1/19‑20/odm
Nevarni vrhovni sodniki (Barbara Zobec) – 3‑4/22/odm
Zapravljena ustavna priložnost (Marko Novak) – 5/3/uv
Način imenovanja vrhovnih sodnikov – 7‑8/32‑33/sp
Normativni kadavri (Tomaž Pavčnik) – 12‑13/32/č
Potrebna skrbnost strank v pravdnem postopku pred in po
sprejetju novele ZPP‑E (Urška Tadina) – 15/25/pril
Zamujena, zapravljena priložnost ali (kar) nerešen predmet
ustavne pobude? (Aleksander Karakaš) – 19/14‑16/č
Razumevanje in vrednotenje trajnega sodniškega mandata (Patricij
Maček) – 20‑21/31/pril
Potencialni kandidati za novega ustavnega sodnika (Urša Ravnikar
Šurk) – 36‑37/42/por
O vlogah in togah (Katarina Bergant) – 44/6/odm
Institut sodnika na preizkusu in ureditev dedovanja v nemški deželi
Saška‑Anhalt (Marjan Neuvirt) – 45‑46/7‑9/č

sodniška etika
Še o pritiskih (Nina Betetto) – 23/6‑ 8/odm
Še malo o pritiskih (Zvjezdan Radonjič) – 24‑25/8/odm

sodstvo
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glej tudi sodniki in sodišča
Lani končanih nekaj odmevnih zadev (Toni Tovornik) – 1/34/por
K predlogu zakona o strokovnih pomočnikih sodstva (Evelin
Pristavec‑Tratar) – 2/3/uv
Upokojitev oziroma menjava razpravljajočih sodnikov ni opravičljiv
razlog za dolgotrajno sojenje – 3‑4/34/mo
Je sodba v zadevi Čeferin res hladen tuš za sodstvo? (Rok
Čeferin) – 5/19‑20/odm
Grami in kilogrami na sodniških tehtnicah (Matevž Krivic) –
5/20‑21/odm
Turčija, Rusija in Aleš Galič (Jurij Toplak) – 5/22/odm
Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi)
glede svobode izražanja (Andraž Teršek) – 6/17‑19/odm
Ugled in avtoriteta sodstva ter zagovornikova pravica do izražanja
(Robert Golobinek) – 6/19‑21/odm
Ob otvoritvi sodnega leta 2018 (Damijan Florjančič) – 7‑8/3/uv
Iz odklonilnega mnenja ad hoc sodnika Galiča v zadevi Čeferin
proti Sloveniji (Miha Jesenko) – 7‑8/24‑25/odm

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
8. konferenca dobrih praks (Blaž Kolenc) – 7‑8/41‑ 43/por
Kako ideološka so naša sodišča? (Matej Avbelj) – 9/3/uv
Vztrajna pot do enakosti spolov (Vlasta Nussdorfer) – 10/3/uv
Odzivi na premierjevo trditev o domnevni pristranskosti vrhovnega
sodnika (Andraž Teršek in Jan Zobec) – 11/6‑7/č
Kaj lahko »razumen opazovalec« najde v Cerarjevih in kaj
v Zobčevih besedah (Matevž Krivic) – 12‑13/17/odm
Pomen literature v sodnih odločitvah (Jože Ruparčič) – 15/6‑ 8/č
Ob rob predlagani sodni »reformi« (Boštjan Polegek) –
16‑17/8‑11/č
(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji (Urša
Ravnikar Šurk) – 18/34/por
Glavobol ob težkih kazenskih zadevah (Marko Novak) – 19/3/uv
Uporaba podobe znane osebe v videoigri (Klemen Pohar) –
19/32‑33/sp
Razumevanje in vrednotenje trajnega sodniškega mandata (Patricij
Maček) – 20‑21/31/pril
Leta 2017 rešenih 892.000 zadev (Urša Ravnikar Šurk) –
20‑21/46/por
Algoritmično pravosodje (Aleš Završnik) – 22/21/č
Še o pritiskih (Nina Betetto) – 23/6‑ 8/odm
Kakovost sodnega sistema s poudarkom na postopkovni
pravičnosti (Valerija Jelen‑Kosi) – 23/24/pril
Še malo o pritiskih (Zvjezdan Radonjič) – 24‑25/8/odm
Sodni svet po Krivičevem okusu (Marko Novak) – 26/20‑21/č
Ustavnosodna anemičnost (Matej Avbelj) – 30‑31/3/uv
Koalicija o spremembah pri imenovanju sodnikov (Urša Ravnikar
Šurk) – 32/34/por
Poslovanje sodstva (Patricij Maček) – 33/38/prik
Pred, upajmo, končno sodbo v zadevi Novič (Matevž Krivic) –
36‑37/3/uv
S postopkovno pravičnostjo do prenovljene pojavnosti sodstva
(Damijan Florjančič) – 41‑42/3/uv
Kako izboljšati zaupanje v sodstvo s postopkovno pravičnostjo?
(Jaša Vrabec) – 41‑42/6‑ 8/č
Nov kamenček v mozaiku odnosov med Sodiščem EU in
nacionalnimi sodišči (Petra Weingerl) – 41‑42/27/č
Slovenska sodišča – ugled in zaupanje v javnosti (Patricij Maček) –
43/31/por
Stoletna pot slovenskega vrhovnega sodstva 1918‑2018 (Damijan
Florjančič) – 44/3/uv
O vlogah in togah (Katarina Bergant) – 44/6/odm
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (Katarina Vatovec,
Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir,
Matej Avbelj in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril
Odgovornost za pošteno sojenje (Matej Avbelj) – 45‑46/3/uv
Sodnik ne sme biti član politične stranke, tudi če mu mandat miruje
(Tim Horvat) – 45‑46/31‑32/sp
Kot smetana na torti (Jan Zobec) – 48/3/uv

sovražni govor
glej tudi svoboda izražanja
Svoboda govora in sovražni govor (Patricij Maček) – 2/30‑31/por
Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor (Patricij Maček) –
6/38/prik
Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem
zapisu (Polona Merc) – 14/28‑29/sp
Sovražni govor z vidika splošnega pojma kaznivega dejanja
(Andrej Ferlinc) – 24‑25/25‑27/č
Besede in dejanja (Hinko Jenull) – 32/21/č
Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ‑1 (Primož Križnar) –
35/6‑ 8/č
Je res treba širiti pojem prepovedanega sovražnega govora? (Igor
Vuksanović) – 36‑37/6‑ 8/č
Nekoga obtožiti, da bi se ob tem izgradili doktrina in sodna praksa?
(Matevž Krivic) – 38/10‑12/odm
Eksistencialna krivda Zahoda in boj za interpretacijo 297. člena
KZ‑1 (Rok Svetlič) – 39‑40/10‑12/č
Nikakor ne! Razlog je doktrina chilling effect. (Tomaž Pavčnik) –
39‑40/26/č
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pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Ali odprtost interneta pomeni konec današnje demokracije? (Sonja
Strle) – 45‑46/36‑37/por

spolna identiteta
Vpliv spremembe spola na družinska razmerja (Eneja Drobež) –
1/27/sp
Svoboda izražanja in problem oblastnega predpisovanja izrazov za
transspolne osebe (Andraž Teršek) – 22/10‑12/č
Pravica istospolnega zakonca do prebivanja (Nana Weber) –
26/32‑33/sp
Ugotavljanje spolne usmerjenosti kot razloga za preganjanje
na podlagi izvedenskega mnenja (Alenka Antloga) –
27/29‑30/sp
Sprememba spola in pravica do starostne pokojnine (Nana
Weber) – 28‑29/39‑ 40/sp

sporazum o priznanju krivde
Vezanost kazenske sankcije na sporazum o priznanju krivde
(Boštjan Polegek) – 34/12‑14/č
Pogajanje o priznanju krivde (plea bargaining) po slovensko
(Zvjezdan Radonjič) – 47/14‑15/č

Srbija
Pravica do poštenega sojenja in neenotna sodna praksa
nacionalnih sodišč (Luka Vlačić) – 30‑31/37‑39/sp

stanovanjsko pravo
Pogoji za opravljanje upravljanja (Boštjan Udovič) – 2/12‑13/č
Identifikacijska številka skupnosti etažnih lastnikov (Anita
Napotnik) – 5/12/č
Kako prilagoditi oskrbovano stanovanje potrebam invalidne
osebe? – 9/26/mo
Pes v skupnih prostorih (Nana Weber) – 19/25‑26/vo
Lajež v večstanovanjski hiši (Nana Weber) – 27/23‑24/vo
Časovno omejen mandat ni rešitev za težave pri upravljanju
(Boštjan Udovič) – 30‑31/17‑18/č
Sosed v večstanovanjski hiši obnavlja stanovanje (Boštjan
Udovič) – 30‑31/30/vo
Zavezanec za plačilo stroškov rezervnega sklada večstanovanjske
stavbe – 35/25‑28/sp
Nesoglasja med etažnimi lastniki in upravniki (Boštjan Udovič) –
39‑40/24‑25/č
Občina kot etažna lastnica in rezervni sklad (Boštjan Udovič) –
41‑42/30‑31/vo
Odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev (Anita
Napotnik) – 41‑42/31‑32/vo

statistika
ESČP lani izdalo 12 sodb v zvezi s Slovenijo (Toni Tovornik) –
5/34/por
Spodbudne številke z ESČP (Toni Tovornik) – 9/34/por
SE nadzira še 30 sodb proti Sloveniji (Toni Tovornik) – 11/34/por
Državni proračun v prvih dveh mesecih z nižjim primanjkljajem kot
lani – 14/24/erar
Leta 2017 rešenih 892.000 zadev (Urša Ravnikar Šurk) –
20‑21/46/por
Učinkovitost delovanja Državnega zbora RS v sedmem mandatu
(Drago Zajc) – 28‑29/30/pril
Premalo napredka v boju proti korupciji (Urša Ravnikar Šurk) –
35/34/por
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih (Vesna
Miloševič Zupančič in Valentina Franca) – 39‑40/28/pril
Statistično izstopanje slovenskega pravosodja (Urša Ravnikar
Šurk) – 39‑40/46/por

stavbna pravica
Upoštevanje občinskih predpisov pri odmeri NUSZ – 22/23/erar

stavka
Spontana stavka letalskega osebja zaradi prestrukturiranja
letalskega prevoznika niso izredne razmere (Zoran Skubic) –
18/27‑28/sp
Prepoved pravice do stavke železniškim delavcem (Špela Lovšin) –
48/24‑26/sp

stečaj
glej tudi stečajni postopek in insolvenčno pravo
Prekinitev in nadaljevanje (ne)pravdnega postopka zaradi začetka
stečajnega postopka – avtomatizem ali presoja? (Jaka
Pengov) – 1/11‑13/č
Osebni stečaj in plačilo posebnega pogoja po kazenski obsodilni
sodbi (Nana Weber) – 9/24/vo

stečajni postopek
glej tudi stečaj
Zakonito stvarno breme etažnih lastnikov (Urška Kupec) –
7‑8/28‑29/č
Položaj ločitvenega upnika po potrjeni prisilni poravnavi nad
dolžnikom (Vladimir Balažic) – 10/24/pril
Izguba procesne sposobnosti stečajnega dolžnika in pravica
stečajnega upravitelja do zastopanja (Alenka Antloga) –
16‑17/38‑39/sp
Pravni položaj nepoplačanih upnikov (Petra Zupančič) –
19/34‑35/por
Prijava izločitvene pravice na nepremičninah – 30‑31/31‑32/sp
Prerekanje prijavljene terjatve do stečajnega dolžnika kot
solidarnega poroka – nedospele terjatve – razvezni pogoj –
30‑31/35‑36/sp
Narava sodelovalne dolžnosti stečajnega dolžnika (Jaka Pengov) –
33/13‑15/č
Stečajni postopek – prijava terjatve iz naslova stroškov
prekinjenega sodnega postopka – 45‑46/28‑31/sp
Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi
insolventnosti (Dida Volk) – 49‑50/17‑19/č

stroški
Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v
tujino (Podrobnejši opis) – 1/23/erar
Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018 (Petra Istenič, Irma
Medle, Tadeja Rupnik in Irena Guštin) – 6/21‑25/č
(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo (Tomaž Mavri) –
10/13/č
Kako ravnati pri zavrnitvi zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja
in rehabilitacije v tujini? (Sanela Štadler) – 26/17‑19/č
Povračilo stroškov zdravljenja – samoplačniška storitev –
27/25‑27/sp
Zavezanec za plačilo stroškov rezervnega sklada večstanovanjske
stavbe – 35/25‑28/sp
Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo
dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis) –
39‑40/28/erar
Višina povračila stroška prehrane pri polovičnem delovnem času
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 44/23/vo

stroški prevoza
Povrnitev stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami (Nana
Weber) – 10/25/vo
Stroški prevoza na delo (Nina Scortegagna Kavčnik) –
28‑29/31/vo

stvarne napake
Priznanje dejstev – jamčevanje za napake – 7‑8/34/sp
Zahtevek za plačilo najemnine za poslovni prostor – zahtevek
znižanje najemnine zaradi stvarnih napak – oblikovalno
upravičenje – 14/25‑27/sp

stvarno pravo
Izločitev iz zapuščine – obstoj stvarnopravnih učinkov skupne
gradnje – neupravičena pridobitev – 1/24‑26/sp
Do kod sega veljavnost nezakonitega občinskega predpisa?
(Jasna Hojnik Kocjan) – 10/10‑11/č
Nezakonito delo upravnika (Anita Napotnik) – 11/24/vo
Poseg v lastninsko pravico (1. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
12‑13/19‑21/č
Poseg v lastninsko pravico (2. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
14/6‑9/č
Pogoji za koncesijo za rabo vode (Miha Juhart) – 14/24‑25/vo
Ravnanje z odpadki v luči institutov stvarnega prava (Nejc
Zemljak) – 28‑29/15‑16/č
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Zbornik 10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Franci
Ježek) – 33/31/prik
Uporaba določb ZVEtL‑1 v instančnih postopkih bi lahko pomenila
retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 38/23/sp
Najemnikova odpoved in plačilo najemnine (Nana Weber) –
44/24/vo

subvencije
Odplačnost pogodbe kot opredelilni element javnega naročila
(Klemen Pohar) – 45‑46/34/sp

Svet Evrope
SE nadzira še 30 sodb proti Sloveniji (Toni Tovornik) – 11/34/por
Zasedenost zaporov se zmanjšuje (Toni Tovornik) – 12‑13/46/por

svoboda izražanja
glej tudi sovražni govor in človekove pravice
Svoboda govora in sovražni govor (Patricij Maček) – 2/30‑31/por
Svoboda laganja (Nataša Pirc Musar) – 3‑4/3/uv
Boj proti lažnim novicam kot napad na demokratične vrednote
(Luka Martin Tomažič) – 3‑4/17/č
Bolje pozno kot nikoli (Ciril Ribičič) – 3‑4/25/č
Umotvori in neosmišljena nakladanja prepričala ESČP (Vesna
Bergant Rakočević) – 3‑4/36/sp
Je sodba v zadevi Čeferin res hladen tuš za sodstvo? (Rok
Čeferin) – 5/19‑20/odm
Grami in kilogrami na sodniških tehtnicah (Matevž Krivic) –
5/20‑21/odm
Turčija, Rusija in Aleš Galič (Jurij Toplak) – 5/22/odm
Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi)
glede svobode izražanja (Andraž Teršek) – 6/17‑19/odm
Ugled in avtoriteta sodstva ter zagovornikova pravica do izražanja
(Robert Golobinek) – 6/19‑21/odm
Iz odklonilnega mnenja ad hoc sodnika Galiča v zadevi Čeferin
proti Sloveniji (Miha Jesenko) – 7‑8/24‑25/odm
Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem
zapisu (Polona Merc) – 14/28‑29/sp
Svoboda izražanja v postfaktični družbi (Andraž Teršek) –
20‑21/26‑27/prik
Zaradi poročne torte na sodišče – lezbijki zahtevali, da jima
kristjanka speče torto (Sebastijan Valentan) – 20‑21/36‑38/sp
Svoboda izražanja in problem oblastnega predpisovanja izrazov za
transspolne osebe (Andraž Teršek) – 22/10‑12/č
Odvetnik, pravo in družba (Nina Betetto) – 22/13‑14/č
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti
(Sanja Sega in Rok Čeferin) – 23/20‑21/odm
Krasni novi avtorskopravni svet (Dušan Caf) – 24‑25/3‑ 4/uv
Konflikti interesov pri izobraževanjih javnega sektorja (Igor
Vuksanović) – 26/3/uv
Besede in dejanja (Hinko Jenull) – 32/21/č
Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi
(Marjan Kos) – 33/32‑33/prik
Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ‑1 (Primož Križnar) –
35/6‑ 8/č
Je res treba širiti pojem prepovedanega sovražnega govora? (Igor
Vuksanović) – 36‑37/6‑ 8/č
Nekoga obtožiti, da bi se ob tem izgradili doktrina in sodna praksa?
(Matevž Krivic) – 38/10‑12/odm
Eksistencialna krivda Zahoda in boj za interpretacijo 297. člena
KZ‑1 (Rok Svetlič) – 39‑40/10‑12/č
Nikakor ne! Razlog je doktrina chilling effect. (Tomaž Pavčnik) –
39‑40/26/č
Primer Strehovec: ko javno udejanjanje verske svobode postane
kaznivo dejanje (Sebastijan Valentan) – 43/11‑13/č
Tehtanje med svobodo izražanja in varovanjem zaupanja v
sodstvo – 44/24/sp
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Blasfemija v Strasbourgu: o pravnih okvirih dovoljene kritike religij
(Špela Kunej) – 47/6‑ 8/č

škoda
Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka (Matjaž
Kovač) – 15/15‑17/č
Uredba Rim II in (ne)svoboda strank glede izbire merodajnega
prava (Nina Bezjak) – 18/15‑16/č

šolstvo
glej tudi izobraževanje
Zasebne šole in Ustavno sodišče čakajo že četrto leto (Sebastijan
Valentan) – 7‑8/20‑22/č
Varno in spodbudno učno okolje (Patricij Maček) – 34/38/prik
Soglasja polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene
(Matej Vošner) – 35/27/mo
Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli (Matej Vošner) –
38/25/mo
Pravice storilcev nad pravicami učenk – žrtev? (Igor Vuksanović) –
48/17‑19/č

Španija
Uber je po pravu Unije »navadna« taksi služba (Zoran Skubic) –
1/28‑29/sp
Zamuda v primeru zamude povezovalnih letov – kje tožiti? (Zoran
Skubic) – 14/29‑30/sp
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob pridobitvi
starostne pokojnine iz druge države članice (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
Inkvizicija – strah in trepet srednjeveške Evrope (Urška Klakočar
Zupančič) – 36‑37/19‑21/č
Katalonija in pravica do samoodločbe (Marko Krajnc) –
38/12‑13/č
Vrednotenje ponudb po minimalnih zahtevah v postopku javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 39‑40/35‑36/sp
Prihodnost znamk in geografskih označb (Tilen Zonta) –
41‑42/39‑ 40/por
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril
Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564
(Tilen Zonta) – 48/19‑20/č
Zavrnitev vstopa v schengensko območje in dovoljenje za
prebivanje v drugi državi članici schengenskega območja
(Alenka Antloga) – 48/27‑28/sp

šport
Proizvodnja prepovedane droge kot izvršitveno ravnanje pri
kaznivem dejanju po prvem odstavku 186. člena KZ‑1 (med)
ratio legis in ratio decidendi (Aleksander Karakaš) – 3‑4/8/č
Osebni podatki za evidenco športnikov (Matej Vošner) –
7‑8/32/mo
Se obeta konec spora med Fibo in Eco? (Luka Milanovič) –
16‑17/14‑16/č
Objava posnetkov športnih sodnikov (Matej Vošner) – 19/28/mo
Objava rezultatov športnih tekmovanj (Matej Vošner) –
28‑29/34/mo
VAR – varljiv privid boljšega sojenja v nogometu (Vesna Bergant
Rakočević) – 30‑31/10‑11/č
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (Katja Stare, Matija Dušak in Mohor Fajdiga) –
30‑31/30/pril
Nova sorodna pravica organizatorjev športnih prireditev (Tilen
Zonta) – 36‑37/12‑13/č
Problem prepovedi »lastništva tretjih oseb« v nogometu (Vesna
Bergant Rakočević) – 36‑37/16‑17/č
Pravica športnikov do javne obravnave pred neodvisnim
tribunalom (Vesna Bergant Rakočević) – 41‑42/16‑18/č

štipendije
Dolgotrajno odločanje o pritožbah zoper odločbo o štipendiji –
43/26/mo

študenti
glej tudi fakulteta
Nepošteni pogoji plačila šolnine (Zoran Skubic) – 22/28‑29/sp

Š‑U
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študentsko delo
Ali je študentsko delo delovno razmerje? (Suzana Pisnik) –
24‑25/11/č
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih (Vesna
Miloševič Zupančič in Valentina Franca) – 39‑40/28/pril

študentsko tekmovanje
Tekmovanje Študentska pravda: prometna nesreča, povzročena s
samovozečim vozilom (David Borlinič Gačnik) – 3‑4/42/por

Švedska
350 let švedske centralne banke (Neven Borak) – 23/18‑19/č
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

Švica
Referendum o denarju (Neven Borak) – 22/18‑19/č
Dostop do sodišča ob tožbi zaradi mučenja v tujini (Luka Vlačić) –
24‑25/38‑39/sp
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob pridobitvi
starostne pokojnine iz druge države članice (Alenka Antloga) –
28‑29/36‑37/sp
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici (Alenka Antloga) –
30‑31/39‑ 40/sp
Pravni interes za negativno ugotovitveno tožbo kot obrambo pred
dajatveno tožbo pred sodiščem druge države (Jorg Sladič) –
32/11‑13/č
Nadomestilo distributerju ob prenehanju pogodbe (Andrej Friedl) –
36‑37/25/pril
Pravica športnikov do javne obravnave pred neodvisnim
tribunalom (Vesna Bergant Rakočević) – 41‑42/16‑18/č

T
takse
Delna razveljavitev sodnih taks – 24‑25/34‑35/sp
Neustrezna ureditev področja sodnih taks v delovnih sporih (Janja
Hubad) – 35/19‑20/č

tarife
Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev (Andraž Teršek in Luka
Štolfa) – 27/14‑18/č

teorija prava
Med Scilo stalnosti in Karibdo spremenljivosti (Marijan Pavčnik) –
1/6‑7/č
Časovnost razlage zakona (Patricij Maček) – 10/31‑32/por
Domovina ali država? Domovina in država? (Blaž Kovač) –
23/16‑17/č
Počitniški zapiski (Marijan Pavčnik) – 33/16‑18/č
Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018 (Patricij Maček) –
39‑40/39‑ 40/por
Brezčasnost razprav o časovni razlagi zakona (Matej Čujovič) –
45‑46/38‑39/prik

terjatve
Zakonito stvarno breme etažnih lastnikov (Urška Kupec) –
7‑8/28‑29/č
Odstop terjatve (cesija) – pripoznava dolga – ugovor iz temeljnega
posla – uporaba določb ODZ ali OZ – 12‑13/37‑39/sp

tožba
Kolektivne tožbe na področju ICO‑projektov: učinkovito sredstvo
za odvračanje od kršitev ali nepotrebna grožnja? (Nejc
Urankar) – 20‑21/16‑17/č
Pametna pogodba je iluzija (Petra Hren) – 20‑21/42‑ 43/por

tožilstvo
Pritiski (Zvjezdan Radonjič) – 22/3/uv
Še o pritiskih (Nina Betetto) – 23/6‑ 8/odm
Še malo o pritiskih (Zvjezdan Radonjič) – 24‑25/8/odm
Resnico reci, pa teci! (Hinko Jenull) – 45‑46/23/č

Preudarno izboljšati kazenskopravno zakonodajo (Drago Šketa) –
47/3/uv
In memoriam Mirko Vrtačnik (1950‑2018) – 49‑50/39/zap

transparentnost
Iz teorije v prakso pri iskanju informacij javnega značaja (Patricij
Maček) – 39‑40/41/por

transportno pravo
Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora
(Matjaž Kovač) – 6/9‑11/č
Obveznosti špediterja iz pogodbe o špediciji (Matjaž Kovač) –
9/24/pril
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega
občasnega cestnega prevoza potnikov (podrobnejši opis) –
43/23/erar

trgovinsko pravo
Mednarodna trgovina in investicije na razpotju (Irena Peterlin) –
24‑25/31/pril
Pokanje (Primož Cencelj) – 26/23/č
WTO, trgovinski spori in ameriški napad na delovanje
mednarodnega trgovinskega sodišča (Irena Peterlin) –
34/23/pril
Nadomestilo distributerju ob prenehanju pogodbe (Andrej Friedl) –
36‑37/25/pril

tujci
glej tudi begunci, migracije in azilno pravo
Tujec (Andraž Teršek) – 10/12/č
Informacije za tujce (Patricij Maček) – 39‑40/50/prik

tujina
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici (Alenka Antloga) –
30‑31/39‑ 40/sp
Pravica do zdravljenja v tujini – izčrpane možnosti zdravljenja v
RS – 32/27‑28/sp
Dileme odločanja o pravici do zdravljenja v tujini (Boštjan
Savšek) – 49‑50/12‑14/č

turizem
Novosti pri poročanju sobodajalcev – Register nastanitvenih
obratov (RNO) ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
(Blažka Vrsajković) – 2/10‑12/č
Društvo kot sobodajalec (Nana Weber) – 5/26/vo
Hramba podatkov o prijavljenem gostu (Matej Vošner) – 14/26/mo
Davčno potrjevanje računov – 19/25/erar
Obveznosti posrednika pri organiziranju potovanja (Matjaž
Kovač) – 23/12‑13/č
Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri organiziranem
potovanju (Matjaž Kovač) – 26/24/pril

U
Uber
Uber je po pravu Unije »navadna« taksi služba (Zoran Skubic) –
1/28‑29/sp
Ali je Uber res super? (Marko Pavliha in Patrick Vlačič) – 6/6‑ 8/č
Sodišče EU je Uberju prizadejalo nov udarec (Zoran Skubic) –
15/29‑30/sp

umetna inteligenca
Leto 2018 – nove priložnosti za pravo in pravnike (Vesna Rijavec) –
1/3‑ 4/uv
Tekmovanje Študentska pravda: prometna nesreča, povzročena s
samovozečim vozilom (David Borlinič Gačnik) – 3‑4/42/por
Razsežnosti pravne analitike v luči sodobne tehnologije (Marcel
Hajd) – 7‑8/11‑13/č
Lažne novice in razpad realnosti (Aleš Završnik) – 15/23/č
Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca (Pika
Šarf) – 18/23/pril
Uvod v umetno inteligenco za pravnike (Mitja Podpečan) –
28‑29/20‑21/č
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U
Empatična tehnologija in vladavina algoritmov (Aleš Završnik) –
28‑29/28/č
Ključno tveganje umetne inteligence je naravna neodgovornost
(Črt Jakhel) – 30‑31/29/č
Čigavi so podatki o možganih? (Aleš Završnik) – 35/21/č
(Zlo)raba umetne inteligence (Ciril Ribičič) – 36‑37/22/č
Umetna inteligenca in možnost prevzema oblasti (Patricij Maček) –
41‑42/40‑ 41/por
Pravna subjektiviteta umetne inteligence (Aleš Završnik) – 43/20/č
Lažnivčeva dividenda in globinski ponaredki (Aleš Završnik) –
49‑50/25/č

umetnost
Čigav je kip dr. Janeza Drnovška? (Tomaž Pavčnik) – 33/21/č

upokojitev
glej tudi pokojninsko zavarovanje
Odpoved iz poslovnih razlogov starejši delavki – upoštevanje
znižanja starostne meje (Nana Weber) – 3‑4/30/vo
Čakanje na delo doma, če je delavec varovana kategorija (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 16‑17/33‑34/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/34/vo
Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju (Vinko Skale) –
26/8‑9/č
Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 30‑31/30‑31/vo
Reaktivacija delnega upokojenca (Nina Scortegagna Kavčnik) –
41‑42/30/vo

upravno pravo
Investicijska uredba in označitev vloge (Valentin Orešek) –
7‑8/14‑15/č
Nekonsistentnost 82. člena Gradbenega zakona (Boris Vinski) –
12‑13/27‑29/č
Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić (Tadeja Novinc) – 15/12‑14/č
Uredba o upravnem poslovanju (Bruna Žuber) – 35/32‑33/prik

Upravno sodišče RS
Diskrecijska klavzula iz Uredbe (EU) št. 604/2013 kot pravica
(pravno sredstvo) posameznika? (Andraž Beguš) – 3‑4/18/č

urejanje prostora
Blockchain in družbena (ne)odgovornost do prostora (Bećir
Kečanović) – 24‑25/14‑15/č
Novi Gradbeni zakon notarjem povzroča sive lase (Ana Harb in
Marko Samardžić) – 24‑25/16‑17/č

ustavno pravo
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Prehuda zmaga? (Blaž Kovač) – 5/10‑12/č
Objektivna ali krivdna odškodninska odgovornost države po 26.
členu Ustave? (Jan Gantar) – 6/15‑17/č
Zasebne šole in Ustavno sodišče čakajo že četrto leto (Sebastijan
Valentan) – 7‑8/20‑22/č
Notifikacija ADP (Ivan Kristan) – 10/21/odm
Zasluge (Ciril Ribičič) – 10/22/č
19 dni, brez počitnic (Andraž Teršek) – 12‑13/18‑19/č
Ustavnopravni NE! – novemu poskusu lomastenja po ustavi (Matej
Avbelj, Andraž Teršek in Jurij Toplak) – 12‑13/31/zap
Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve
ustavnih pravic (Andraž Teršek) – 14/11‑12/č
Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča (Andraž Teršek) –
14/21/č
Zamujena, zapravljena priložnost ali (kar) nerešen predmet
ustavne pobude? (Aleksander Karakaš) – 19/14‑16/č
Novi ustavnopravni dogmatizem? (Aleš Novak) – 20‑21/18‑21/č
Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v Ljubljani
(Matija Žgur in Samo Bardutzky) – 24‑25/42‑ 43/por
Predsedniku republike g. Borutu Pahorju (Andraž Teršek) –
27/6‑7/zap
Je bil ZOPNI res retroaktiven? (Vesna Bergant Rakočević) –
32/6‑7/č
Judikalizacija zakonodajnega referenduma (Patricij Maček) –
33/30/por
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Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018 (Patricij Maček) –
39‑40/39‑ 40/por
O pobudi za slovenski znakovni jezik v ustavi (Gordana Lalić) –
43/9‑10/č
Spoštovanje ustave in nujnost sprememb (Jadranka Sovdat) –
49‑50/3/uv

Ustavno sodišče RS
Neustavna kategorizacija občinskih cest na zasebnem zemljišču –
1/24/sp
Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Patricij
Maček) – 1/29‑30/por
Je Avtentična razlaga določbe četrtega odstavka 153. člena in
drugega odstavka 154. člena ZKP ustavnopravno dopustna?
(Blaž Kovačič Mlinar) – 3‑4/6/č
Poseg v pravico do osebne svobode le na podlagi sodne
odločbe – 3‑4/32/sp
Zapravljena ustavna priložnost (Marko Novak) – 5/3/uv
Vsebinsko izčrpanje pravnih sredstev – 7‑8/31/sp
Način imenovanja vrhovnih sodnikov – 7‑8/32‑33/sp
Varstvo pravice glasovanja na referendumu – 7‑8/33/sp
Omejitev višine stroškov upravljanja računa krši gospodarsko
pobudo – 9/25/sp
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (1. del) (Luka Vlačić) – 12‑13/21‑25/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (2. del) (Luka Vlačić) – 14/18‑20/č
US predstavilo poročilo o delu (Toni Tovornik) – 14/34/por
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (3. del) (Luka Vlačić) – 15/17‑19/č
Lex certa je tudi lex distincta – 15/26/sp
Ustrezno denarno nadomestilo v razlastitvenem postopku –
15/26‑27/sp
Razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški v zvezi s kršitvijo
načela ne bis in idem (Janja Potisk in Alenka Razpet) –
16‑17/25‑27/č
Individualna presoja posameznega oškodovanca –
16‑17/34‑35/sp
Tehnični popravek, obvezna razlaga in ustavnosodna presoja –
16‑17/36/sp
Prepoved razpolaganja ni neskladna z Ustavo – 18/24/sp
Pravna oseba ni nosilka človekovih pravic in svoboščin – 22/24/sp
Sodno varstvo v postopkih razrešitve – 22/24/sp
Obredni zakol živali neskladen z Ustavo – 23/25/sp
Delna razveljavitev sodnih taks – 24‑25/34‑35/sp
Če je akt po vsebini predpis, mora biti objavljen skladno z Ustavo –
27/24/sp
Nejasnosti pravne narave odloka (Mirko Pečarič) – 28‑29/25‑27/č
Pristojnost ustavnosodne presoje – 28‑29/32/sp
Vodenje registrov upravnikov stavb – 28‑29/32/sp
Ustavnosodna anemičnost (Matej Avbelj) – 30‑31/3/uv
Predložitev listin v postopkih zaradi insolventnosti – 30‑31/31/sp
Prijava izločitvene pravice na nepremičninah – 30‑31/31‑32/sp
Premoženje nezakonitega izvora pred uveljavitvijo zakona –
30‑31/32‑33/sp
Pravica do obrazložene sodne odločbe in ustavni pogoji za poseg
v zasebnost – 30‑31/33‑34/sp
Enaka obravnava enakih položajev – 32/26/sp
Samovoljna odločitev sodišča – 32/26‑27/sp
Potencialni kandidati za novega ustavnega sodnika (Urša Ravnikar
Šurk) – 36‑37/42/por
Spor o pristojnosti – 38/23/sp
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (Katarina Vatovec,
Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir,
Matej Avbelj in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril
Tehtanje med svobodo izražanja in varovanjem zaupanja v
sodstvo – 44/24/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 47/24/sp
Območja volilnih okrajev kršijo načela pravne države –
49‑50/30/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče RS
Ustavna obtožba predsednika Vlade (Andraž Teršek) – 2/9/zap
Potencialni kandidati za novega ustavnega sodnika (Urša Ravnikar
Šurk) – 36‑37/42/por

V
valuta
Potrošniški krediti v švicarskih frankih: kako izboljšati zakonodajo
(Jorg Sladič) – 49‑50/9‑10/č

varnost
Šokantno! Vrhovni sodnik in trije ustavniki grobo napadli pravni red
(Jože Kristan) – 1/17‑18/odm
O razblinjenih sanjah glede razpravne etike (Matija Žgur) –
1/19‑20/odm
Nevarni vrhovni sodniki (Barbara Zobec) – 3‑4/22/odm
Spletno oko (Patricij Maček) – 3‑4/50/prik
SI‑CERT (Patricij Maček) – 5/38/prik

varnostni ukrep
Poklicne prepovedi (Hinko Jenull) – 11/10‑14/č

varstvo narave
Pravni režim gibanja v gorskem svetu v Republiki Sloveniji (Matjaž
Kovač) – 27/7‑9/č
Pravni vidiki skrbništva in vzdrževanja planinskih poti (Matjaž
Kovač) – 28‑29/22‑24/č

varstvo okolja
O digitalni preobrazbi in odpadni embalaži (Petra Weingerl) –
1/21/č
Varstvo okolja – od teorije k praksi (1. del) (Senka Šifkovič Vrbica) –
12‑13/35/pril
Varstvo okolja – od teorije k praksi (2. del) (Senka Šifkovič
Vrbica) – 14/24/pril
Zaskrbljenost glede zastoja sanacije pogorišča po požaru v obratu
družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu – 19/27/mo
Prenehanje veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi – 22/23/erar
Za zaščito dvoživk so prostovoljci, kljub srčnosti, enostavno
premalo (Vesna Mesec) – 24‑25/6‑ 8/č
Blockchain in družbena (ne)odgovornost do prostora (Bećir
Kečanović) – 24‑25/14‑15/č
Nadzor nad nabranimi gobami in vprašanje ustreznosti pooblastil
inšpektorjev (David Bertalanič) – 28‑29/16‑18/č
Organizmi, pridobljeni z mutagenezo, in previdnostno načelo (Katja
Meško Kuralt) – 33/27‑28/sp
Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka
emisij motornih vozil – 34/23/erar

varstvo osebnih podatkov
Objava podatkov o nadurah učiteljev (Matej Vošner) – 1/26/mo
Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi (Matej
Vošner) – 2/27/mo
Posredovanje osebnih podatkov umrlih oseb (Matej Vošner) –
3‑4/33/mo
Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvidov delavcev
(Matej Vošner) – 6/29/mo
Osebni podatki za evidenco športnikov (Matej Vošner) –
7‑8/32/mo
Tudi TI lahko pred domačim sodiščem tožiš Facebook zaradi
kršitve zasebnosti (Zoran Skubic) – 7‑8/40‑ 41/sp
Slovenski poskus št. 2 – Uradni predlog novele Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Maja Brajnik in Zlatka Markovič) – 9/6‑ 8/č
Uporaba tolmača na delovnem mestu (Matej Vošner) – 10/27/mo
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (1. del) (Urban Kryštufek) – 11/14‑16/č
Identifikacija z vozniškim dovoljenjem na banki (Matej Vošner) –
11/26/mo
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (2. del) (Urban Kryštufek) – 12‑13/11‑14/č
Naslovi službene elektronske pošte (Matej Vošner) – 12‑13/38/mo

U‑V
Hramba podatkov o prijavljenem gostu (Matej Vošner) – 14/26/mo
Obdelava osebnih podatkov s soglasjem ali brez (Vanja Maček) –
15/20‑22/č
Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke osebnega
avtomobila na zahtevo delodajalca (Matej Vošner) – 15/28/mo
Osebni podatki – osebnostna pravica ali plačilno sredstvo? (Luka
Krajcar) – 16‑17/19‑20/č
Kršitev otrokove zasebnosti na spletu (Urška Stopar) –
16‑17/32‑33/č
Video in avdio nadzor ter rok hrambe osebnih podatkov (Matej
Vošner) – 16‑17/35/mo
Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca (Pika
Šarf) – 18/23/pril
Objava liste kandidatov na oglasni deski društva (Matej Vošner) –
18/26/mo
Benedik proti Sloveniji (Primož Križnar) – 19/6‑ 8/č
Objava posnetkov športnih sodnikov (Matej Vošner) – 19/28/mo
Nova evropska uredba – 25. maja 2018 ne bo konec sveta (Mojca
Prelesnik) – 20‑21/3/uv
Pravica do prenosa po Splošni uredbi o varstvu osebnih
podatkov – kaj, kako, čemu? (Helena Uršič) – 20‑21/22‑24/č
Policisti in obdelava osebnih podatkov (Matej Vošner) –
20‑21/33/mo
smsPASS (Patricij Maček) – 20‑21/50/prik
Neposredno trženje in GDPR (Matej Vošner) – 22/26/mo
Neposredno trženje in GDPR (Matej Vošner) – 23/26/mo
Kopiranje osebnega dokumenta v banki (Matej Vošner) –
24‑25/36/mo
Osebni podatki javnih uslužbencev (Matej Vošner) – 26/26/mo
Kontaktni podatki skrbnikov pogodb (Matej Vošner) – 27/26/mo
Je hramba prometnih podatkov uporabnikov predplačniških
storitev zakonita? (Primož Križnar) – 28‑29/6‑ 8/č
Objava rezultatov športnih tekmovanj (Matej Vošner) –
28‑29/34/mo
Prenos OP v ZDA in biometrijski podatki (Matej Vošner) –
30‑31/33/mo
Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja) –
32/23/erar
Posredovanje osebnih podatkov RTV (Matej Vošner) – 32/28/mo
Pravica do izbrisa osebnih podatkov pri ponudniku interneta (Matej
Vošner) – 33/26/mo
Poraba vode je lahko osebni podatek (Matej Vošner) – 34/26/mo
Soglasja polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene
(Matej Vošner) – 35/27/mo
Osebni podatki delavcev na gradbišču (Matej Vošner) –
36‑37/29/mo
(So)odgovornost skrbnikov Facebook strani za oboževalce po
pravu Unije (Zoran Skubic) – 36‑37/33‑35/sp
15 let »pravice vedeti« (Patricij Maček) – 38/22/int
Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli (Matej Vošner) –
38/25/mo
Posredovanje osebnih podatkov med zavarovalnicami (Matej
Vošner) – 39‑40/33/mo
Oznanjevanje vere od vrat do vrat je lahko nezakonita obdelava
osebnih podatkov (Zoran Skubic) – 39‑40/36‑37/sp
Ponovno soglasje članov sindikata za obdelavo osebnih podatkov
(Matej Vošner) – 41‑42/34/mo
Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih
lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR? (Zoran Skubic) –
41‑42/37‑38/sp
Naslovi sodelujočih v nagradni igri (Sonja Strle) – 43/27/mo
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (Lora Briški, Primož Jamšek
in Patricij Maček) – 44/18‑20/por
Izdaja izpiska iz matične knjige umrlih (Sonja Strle) – 44/27/mo
Izbris osebnih podatkov otroka s spletnega foruma (Sonja Strle) –
45‑46/30/mo
Oglasi na Facebooku in pogodbena obdelava podatkov (Sonja
Strle) – 47/26/mo
Obdelava osebnih podatkov pri pošiljanju paketov (Sonja Strle) –
48/25/mo
Podatki o življenjskih stroških ob pridobivanju kredita (Sonja
Strle) – 49‑50/31/mo
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V
varstvo potrošnikov
Kriteriji za presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev
kreditov (Denis Baghrizabehi in Jure Jakšič) – 7‑8/18‑19/č
Priznanje dejstev – jamčevanje za napake – 7‑8/34/sp
Pravna vprašanja, povezana z vplivnostnim marketingom (Dženeta
Schitton) – 12‑13/15‑17/č
Kdo je potrošnik v digitalnem okolju? (Petra Weingerl) – 14/22/č
Osebni podatki – osebnostna pravica ali plačilno sredstvo? (Luka
Krajcar) – 16‑17/19‑20/č
Ali ZKolT prinaša manj množičnih oškodovanj? (Cvetka Horvat) –
19/18‑19/č
Krožno gospodarstvo: premik od individualnih interesov h
kolektivnim (Petra Weingerl) – 20‑21/28/č
Nekonvencionalno do pozornosti potrošnikov (Sandi Kodrič) –
24‑25/29/č
Novosti pri distribuciji zavarovanj in varstvo potrošnikov (Andrej
Šercer) – 32/13‑15/č
Nova ključna funkcija v zavarovalnicah zaradi direktive IDD?
(Nenad Mrdaković) – 33/11/č
Izpolnitev pogodbe preko spletne platforme (Petra Weingerl) –
34/20/č
Lastna menica v izvršbi proti zavezancu potrošniku (Jorg Sladič) –
38/23‑27/sp
Varstvo potrošnika pri kreditnih pogodbah v tuji valuti (Alenka
Antloga) – 44/29/sp
Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU? (Lora Briški) –
45‑46/37‑38/por
Ekonomske pravice potrošnikov in krediti v švicarskih frankih
(Branka Sedmak) – 47/11‑12/č
Hladen tuš za kreditojemalce v švicarskih frankih (Igor
Vuksanović) – 47/13‑14/č
Novi dogovor za potrošnike (Jakob Cerovšek) – 47/30‑31/por
Štiri odločitve vrhovnega sodišča o kreditih v švicarskih frankih
(Robert Preininger) – 49‑50/6‑ 8/č

varstvo pri delu
Odškodninska odgovornost delodajalca za poškodbe delavca pri
nevarnih delih (Anja Jelen) – 41‑42/29‑30/č

varstvo živali
Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE? (Andraž
Teršek) – 16‑17/28‑29/odm
Obredni zakol živali neskladen z Ustavo – 23/25/sp
Obredni zakol živali brez predhodnega omamljanja v verske
namene (Zoran Skubic) – 23/28‑29/sp
Za zaščito dvoživk so prostovoljci, kljub srčnosti, enostavno
premalo (Vesna Mesec) – 24‑25/6‑ 8/č

Varuh človekovih pravic
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Neplačevanje prispevkov za socialno varnost – 1/25/mo
Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Patricij
Maček) – 1/29‑30/por
Postopki za umrle davčne zavezance z dolgom nad 80 evrov –
2/26/mo
Upokojitev oziroma menjava razpravljajočih sodnikov ni opravičljiv
razlog za dolgotrajno sojenje – 3‑4/34/mo
Nadzor nad delovanjem invalidskih podjetij – 5/26/mo
Dostop do arhivskega gradiva ZPIZ – 7‑8/31/mo
Kako prilagoditi oskrbovano stanovanje potrebam invalidne
osebe? – 9/26/mo
Diskriminacija moških v odnosu do žensk pri izračunu starostne
pokojnine – 11/27/mo
Ponovno brez odgovora na peticijo – 12‑13/37/mo
Prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije –
14/27/mo
Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti (Vlasta Nussdorfer) –
15/3/uv
Rok hrambe zaposlitvenih načrtov začasno nezaposljivih oseb –
16‑17/37/mo
Pravica do odškodnine pri ustanovitvi služnosti v javno korist –
18/25/mo
Zaskrbljenost glede zastoja sanacije pogorišča po požaru v obratu
družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu – 19/27/mo

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Vsake oči imajo svojega malarja – 20‑21/34/mo
Sklic seje delovnega telesa občinskega sveta – 22/25/mo
Onemogočitev udeležbe na pogrebu bližnjega svojca – 23/27/mo
Ugotovljen sodni zaostanek ni vedno tudi kršitev pravice do
sodnega varstva – 24‑25/34/mo
Nejasna razlaga kolektivne pogodbe za Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti – 26/27/mo
David proti Goljatu s fračo kljub razpoložljivi artileriji – 27/25/mo
Dosledna pojasnila vodijo v učinkovitejše poslovanje organa –
28‑29/35/mo
Potreba po doslednem izvajanju pojasnilne dolžnosti tudi pri
ukrepih aktivne politike zaposlovanja – 30‑31/32/mo
Pri dvomu o pravni naravi zahteve stranke mora organ o njej
odločiti – 32/27/mo
Dobro upravljanje zahteva tudi pisno komunikacijo Zavoda RS za
zaposlovanje – 33/25/mo
Neodgovarjanje organa na prejete dopise strank je protipravno –
34/25/mo
Potrdilo, da ministrstvo ni odločilo v zakonskem roku – 35/26/mo
Pri obveščanju javnosti policija ne sme prezreti žrtve kaznivega
dejanja – 36‑37/30/mo
Dolgotrajna neučinkovitost IRSOP – 38/24/mo
Navodila MIZŠ ne urejajo delovnopravnega razmerja med šolo in
zaposlenimi – 39‑40/32/mo
Ali so pravice pravosodnih policistov ustrezno varovane? –
41‑42/33/mo
Dolgotrajno odločanje o pritožbah zoper odločbo o štipendiji –
43/26/mo
Neustrezen nadzor nad vožnjo v naravnem okolju – 44/26/mo
Pomanjkljivo evidentirano policijsko pridržanje – 45‑46/29/mo
Slepa brezposelna oseba prejela obvestilo o prostem delovnem
mestu voznika avtobusa – 47/24/mo
Zaporniki in nošenje civilnih oblačil – 48/26/mo
Pomanjkanje delovnih inšpektorjev – 49‑50/32/mo

vera
Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto (Nana
Weber) – 20‑21/40‑ 41/sp
Obredni zakol živali neskladen z Ustavo – 23/25/sp
Obredni zakol živali brez predhodnega omamljanja v verske
namene (Zoran Skubic) – 23/28‑29/sp
Religijsko javno pravo (Sebastijan Valentan) – 30‑31/20‑22/č
Oznanjevanje vere od vrat do vrat je lahko nezakonita obdelava
osebnih podatkov (Zoran Skubic) – 39‑40/36‑37/sp
Verjeti ali vedeti (Igor Vuksanović) – 41‑42/43‑ 45/prik
Primer Strehovec: ko javno udejanjanje verske svobode postane
kaznivo dejanje (Sebastijan Valentan) – 43/11‑13/č

veriženje blokov
Pravni in davčni vidiki tehnologije blockchain (Nejc Goršič in Sara
Mernik) – 7‑8/43‑ 44/por
Kriptovalute in blokovne verige – modni muhi ali novi internet?
(Matija Žgur) – 7‑8/44‑ 45/por
Blockchain in nepremičnine (Anita Napotnik) – 19/8‑9/č

videonadzor
Video in avdio nadzor ter rok hrambe osebnih podatkov (Matej
Vošner) – 16‑17/35/mo
VAR – varljiv privid boljšega sojenja v nogometu (Vesna Bergant
Rakočević) – 30‑31/10‑11/č
Posnetek videonadzora kot dokaz (Nina Scortegagna Kavčnik) –
32/25/vo
Ugotavljanje identitete voznika po fotografijah v postopku
odločanja občinskega redarstva (Hinko Jenull) – 41‑42/9‑11/č

visoko šolstvo
glej tudi izobraževanje in fakulteta
ZUPŠ in odprava sistemskih anomalij neenakosti med študenti –
so se ob tem »razkrile« anomalije na drugih področjih?
(Klemen Fekonja) – 9/17‑19/č
Nepošteni pogoji plačila šolnine (Zoran Skubic) – 22/28‑29/sp
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih (Vesna
Miloševič Zupančič in Valentina Franca) – 39‑40/28/pril

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Višje sodišče kalifornijskega okraja Kern (ZDA)
Zaradi poročne torte na sodišče – lezbijki zahtevali, da jima
kristjanka speče torto (Sebastijan Valentan) – 20‑21/36‑38/sp

Vlada RS
Ustavna obtožba predsednika Vlade (Andraž Teršek) – 2/9/zap
Pregled dela Cerarjeve vlade (Urša Ravnikar Šurk) – 33/34/por
Ne koalicijska pogodba, ampak koalicijski sporazum (Albin
Igličar) – 34/6/č

vladavina prava
V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic! (Andraž Teršek) – 14/3/uv
18. člen EKČP – varovalka pred zlorabo vladavine prava? (Jernej
Letnar Černič) – 14/14‑16/č
Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti (Vlasta Nussdorfer) –
15/3/uv
Koncentracija politične moči in boj proti korupciji v kitajski tradiciji
(Staš Janežič) – 22/8‑9/č
Vladavina prava, populizem in militantna demokracija v Evropi
(Katarina Vatovec in Dejan Valentinčič) – 23/30‑31/por
Neke druge vrste Susak (Tomaž Pavčnik) – 47/21/č
Balkanske države na poti v EU (Urša Ravnikar Šurk) – 47/34/por
Kot smetana na torti (Jan Zobec) – 48/3/uv
Spoštovanje ustave in nujnost sprememb (Jadranka Sovdat) –
49‑50/3/uv

volilna zakonodaja
Spremenjeni Zakon o lokalnih volitvah (Roman Lavtar) – 1/13‑15/č
Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča (Andraž Teršek) –
14/21/č
Egoizem političnih strank in poslancev (Ciril Ribičič) – 23/22/č
Območja volilnih okrajev kršijo načela pravne države –
49‑50/30/sp

volitve
Digitalni gerrymandering (Aleš Završnik) – 5/23/č
19 dni, brez počitnic (Andraž Teršek) – 12‑13/18‑19/č
Koliko so vredne »izmerjene« številke iz predvolilnih anket? (Sandi
Kodrič) – 14/23/č
Volitve in borza (Matej Tomažin) – 18/22/č
Egoizem političnih strank in poslancev (Ciril Ribičič) – 23/22/č
Volilni prag za Evropski parlament do leta 2024 (Urša Ravnikar
Šurk) – 23/34/por
Parlamentarne volitve in mladi (Ciril Ribičič) – 30‑31/28/č
Umetna inteligenca in možnost prevzema oblasti (Patricij Maček) –
41‑42/40‑ 41/por
Tokrat grem volit – Evropske volitve (Patricij Maček) – 48/38/prik

vplivnež
Zasluge (Ciril Ribičič) – 10/22/č

vrednostni papirji
glej tudi delniška družba in borza
Omejitev višine stroškov upravljanja računa krši gospodarsko
pobudo – 9/25/sp
Prevzemni val razkriva slabo korporativno upravljanje (Matej
Tomažin) – 23/23/č
Prikrito vračilo vložka delničarju – pravni posel, ki nasprotuje
prisilnim predpisom – dejanski koncern – 30‑31/34‑35/sp
Lastna menica v izvršbi proti zavezancu potrošniku (Jorg Sladič) –
38/23‑27/sp

Vrhovno sodišče RS
Izločitev iz zapuščine – obstoj stvarnopravnih učinkov skupne
gradnje – neupravičena pridobitev – 1/24‑26/sp
Pasivna stvarna legitimacija DARS – nepogodbena odškodninska
odgovornost posrednega zastopnika – 2/25‑27/sp
Kaznivo dejanje poslovne goljufije – preslepitev – opis kaznivega
dejanja v izreku odločbe – odstop od sodne prakse VS RS –
3‑4/32/sp
Dolžnosti zapuščinskega sodišča – nepopolna smrtovnica –
možnost sodelovanja v postopku – 6/28‑30/sp
Priznanje dejstev – jamčevanje za napake – 7‑8/34/sp

V
Zastaranje odškodninske terjatve – tek zastaralnega roka –
potrebno strokovno znanje za ugotovitev obsega in višine
škode – 9/25‑27/sp
Bitcoini kolektivnega upravljanja avtorske pravice – ali kako
sodišče iz nič ustvari nekaj (Cene Grčar) – 10/14‑16/č
Prikrita oblika prepovedanega vračila vložka – 10/26‑29/sp
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – zemljiškoknjižno dovolilo v
obliki notarskega zapisa – 11/25‑28/sp
Sprememba sodne prakse pri kaznivih dejanjih (poslovne) goljufije
(Marko Štante) – 12‑13/34‑35/č
Odstop terjatve (cesija) – pripoznava dolga – ugovor iz temeljnega
posla – uporaba določb ODZ ali OZ – 12‑13/37‑39/sp
Avtor proti SAZAS (Eneja Drobež) – 14/12‑13/č
Zahtevek za plačilo najemnine za poslovni prostor – zahtevek
znižanje najemnine zaradi stvarnih napak – oblikovalno
upravičenje – 14/25‑27/sp
Vložitev izbrisne tožbe pred opravo vknjižbe pravice –
preuranjenost zahtevka – 15/27‑28/sp
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – zaposlovanje za določen čas – 16‑17/36‑38/sp
Tožba za izbris znamke – aktivna legitimacija zastavnega upnika –
18/24‑26/sp
Domet prepovedi reformatio in peius (Luka Vavken) – 19/11‑14/č
Dogovor o pogodbeni kazni – konkurenčna klavzula – zavarovalni
zastopnik – 19/26‑32/sp
Odškodnina za premoženjsko škodo zaradi nezagotovljenega
tedenskega počitka vojaku na mednarodni misiji – davki in
prispevki – 20‑21/32‑36/sp
Problematika privolitve mladoletnega oškodovanca po drugem
odstavku 287. člena KZ‑1 (Barbara Zobec) – 22/23/pril
Nadzor v bančnem sektorju – prenehanje kvalificiranih obveznosti
banke – prepoved izplačila obresti iz obrestnega kupona –
22/25‑28/sp
Lahkotnost uporabe tujega (intelektualnega) dela (Tomaž
Pavčnik) – 23/3/uv
Pogodbena pridobitev neprave stvarne služnosti – zahteva
kasnejšemu pridobitelju za izstavitev ZK dovolila –
slabovernost – 23/25‑28/sp
Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – merjenje delovne uspešnosti – 24‑25/35‑36/sp
Pred vrati postave (slike s Studenca) (Tomaž Pavčnik) – 26/22/č
Darilna pogodba – preklic darila – odpadla pravna odlaga –
ničnost – prenovljena zakonodajna struktura – pravna mnenja
sodišč z območja nekdanje SFRJ – 26/24‑27/sp
Povračilo stroškov zdravljenja – samoplačniška storitev –
27/25‑27/sp
Dejanska razlastitev – pravna razlastitev – odškodnina za
razlaščeno zemljišče – 28‑29/32‑35/sp
Prikrito vračilo vložka delničarju – pravni posel, ki nasprotuje
prisilnim predpisom – dejanski koncern – 30‑31/34‑35/sp
Prerekanje prijavljene terjatve do stečajnega dolžnika kot
solidarnega poroka – nedospele terjatve – razvezni pogoj –
30‑31/35‑36/sp
Pravica do zdravljenja v tujini – izčrpane možnosti zdravljenja v
RS – 32/27‑28/sp
Kršitev avtorskih pravic – avtorsko delo – koncept TV oddaje –
33/24‑27/sp
Zastaranje kazenskega pregona – razveljavitev pravnomočne
sodbe – kaznivo dejanje krive izpovedbe – 34/24‑27/sp
Odškodninska odgovornost države za delo upravnega organa –
KPK – 35/24‑25/sp
Zavezanec za plačilo stroškov rezervnega sklada večstanovanjske
stavbe – 35/25‑28/sp
Pred, upajmo, končno sodbo v zadevi Novič (Matevž Krivic) –
36‑37/3/uv
Menjalna pogodba – prenehanje družbene lastnine –
priposestvovanje – 36‑37/27‑28/sp
Razlaga splošnih zavarovalnih pogojev nezgodnega zavarovanja –
izključitev zavarovalnega kritja – 36‑37/28‑30/sp
Uporaba določb ZVEtL‑1 v instančnih postopkih bi lahko pomenila
retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 38/23/sp
Kazenski postopek – odvzem premoženjske koristi –
39‑40/30‑31/sp
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Poklicno zavarovanje – pogoji za izplačilo sredstev –
39‑40/32‑33/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti – delavci pred
upokojitvijo – 39‑40/34/sp
Zastaranje izvršitve stranske denarne kazni – obročno plačilo
denarne kazni – časovna veljavnost kazenskega zakona –
41‑42/32‑35/sp
Regulacijska začasna odredba – izpolnitev obveznosti na
podlagi začasne odredbe – vsebina tožbenega zahtevka –
41‑42/35‑36/sp
Odkupna pravica – sočasnost izpolnitve – razveza pogodbe –
43/25‑26/sp
Sprejem na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez
privolitve – pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča
prve stopnje – 43/26‑27/sp
Razlaga kolektivne pogodbe – obvezujoča razlaga – pojem
neodložljivega opravka – spremljanje prvošolca na prvi šolski
dan – 44/25/sp
Ugotovitev obstoja delovnega razmerja – izpolnjevanje pogoja
ustrezne izobrazbe – 44/26‑27/sp
Grožnja in vprašanje neveljavnosti pogodbe (Luigi Varanelli) –
45‑46/10‑11/č
Stečajni postopek – prijava terjatve iz naslova stroškov
prekinjenega sodnega postopka – 45‑46/28‑31/sp
Hladen tuš za kreditojemalce v švicarskih frankih (Igor
Vuksanović) – 47/13‑14/č
Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja (Ivan
Robnik) – 48/6‑7/č
Neupravičena pridobitev – plačilo na podlagi pravnomočne
sodne odločbe – odškodnina za nepremoženjsko škodo –
razveljavitev klavzule o pravnomočnosti – 49‑50/30‑32/sp

vročanje
Vročanje sodbe obdolžencu v kazenskem postopku (Polona
Kukovec) – 43/6‑ 8/č
Vročitev odpovedi delavcu dan pred dopolnitvijo 58. leta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 44/24/vo

W
WTO
Mednarodno ekonomsko pravo in »The Don« (Luka Martin
Tomažič) – 11/3/uv
Ameriška izravnava obsega uvoza s carinami (Irena Peterlin) –
11/19‑21/č
Mednarodna trgovina in investicije na razpotju (Irena Peterlin) –
24‑25/31/pril
50 let carinske unije EU: več kot le odprava carin (Janja Hojnik) –
28‑29/11‑14/č
Državne pomoči za okolje in energijo ter zaveze EU v režimih
GATT/WTO in ECT (Luka Martin Tomažič) – 33/9‑10/č
WTO, trgovinski spori in ameriški napad na delovanje
mednarodnega trgovinskega sodišča (Irena Peterlin) –
34/23/pril

Z
Z obrobja postave
Svoboda meglenega možica (Tomaž Pavčnik) – 6/26/č
Normativni kadavri (Tomaž Pavčnik) – 12‑13/32/č
Nasilneži, ignoranti in drugi robateži (Tomaž Pavčnik) – 19/23/č
Pred vrati postave (slike s Studenca) (Tomaž Pavčnik) – 26/22/č
Čigav je kip dr. Janeza Drnovška? (Tomaž Pavčnik) – 33/21/č
Nikakor ne! Razlog je doktrina chilling effect. (Tomaž Pavčnik) –
39‑40/26/č
Neke druge vrste Susak (Tomaž Pavčnik) – 47/21/č

začasna odredba
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Regulacijska začasna odredba – izpolnitev obveznosti na
podlagi začasne odredbe – vsebina tožbenega zahtevka –
41‑42/35‑36/sp

zakonodaja
K predlogu zakona o strokovnih pomočnikih sodstva (Evelin
Pristavec‑Tratar) – 2/3/uv
Sklepanje zakonskih zvez po Družinskem zakoniku (Maja
Kotnik‑Hriberšek) – 2/21/č
Sprememba Zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
3‑4/13/č
Redefinicija kazenskega pregona z Avtentično razlago ZKP
(Boštjan Zrnec Orlič) – 5/16‑18/č
Kazenski zakonik 2017, posebni del s komentarjem, sodno prakso
in literaturo (Vid Jakulin) – 5/32‑33/prik
Zakon o pravdnem postopku z novelo ZPP‑E in stvarnim kazalom
(Jorg Sladič) – 5/33/prik
Svoboda meglenega možica (Tomaž Pavčnik) – 6/26/č
Skice za oris sodobnega Zakona o kazenskem postopku (Zvjezdan
Radonjič) – 7‑8/9‑10/č
Slovenski poskus št. 2 – Uradni predlog novele Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Maja Brajnik in Zlatka Markovič) – 9/6‑ 8/č
Neenotna obravnava statusa napotenih delavcev v slovenski
zakonodaji (Urška Sojč) – 10/18‑21/č
Zakon o javnem naročanju (ZJN‑3) s komentarjem (Aleš Ferčič) –
10/33/prik
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (1. del) (Urban Kryštufek) – 11/14‑16/č
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (2. del) (Urban Kryštufek) – 12‑13/11‑14/č
Papež Frančišek – zakonodajalec, ki mu gre za človeka (Sebastijan
Valentan) – 14/16‑17/č
Ob letu osorej (Matej Čujovič) – 15/32‑33/prik
Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave (Larisa
Vrtačnik in Jaka Cepec) – 16‑17/21‑25/č
Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Luka Mišič) – 16‑17/43‑ 45/prik
Novi Zakon o trgu finančnih instrumentov (Žiga Kosi) – 18/7‑9/č
Posodobitev Zakona o lokalni samoupravi (Urša Ravnikar Šurk) –
19/38/por
Pravica do prenosa po Splošni uredbi o varstvu osebnih
podatkov – kaj, kako, čemu? (Helena Uršič) – 20‑21/22‑24/č
Razumevanje in vrednotenje trajnega sodniškega mandata (Patricij
Maček) – 20‑21/31/pril
Če bi lahko še enkrat študiral pravo ... (Patricij Maček) –
22/31‑32/por
Uvodna pojasnila k trem novim zakonom (Uroš Škufca) –
22/32‑33/prik
Normativni števec (Patricij Maček) – 23/38/prik
Varstvo investitorjev in poenostavitev postopkov na področju
graditve objektov (Denis Potočnik) – 27/10‑11/č
Predlog novele ZSPDSLS (Urša Ravnikar Šurk) – 27/34/por
Učinkovitost delovanja Državnega zbora RS v sedmem mandatu
(Drago Zajc) – 28‑29/30/pril
Zakon o prekrških s komentarjem (Miha Šepec) –
28‑29/44‑ 45/prik
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (Katja Stare, Matija Dušak in Mohor Fajdiga) –
30‑31/30/pril
Izjeme, kjer se ne uporabljajo določbe ZJN‑3 (Matjaž Kovač) –
32/18‑20/č
Aktivnosti upravnih enot in občin po novi gradbeni zakonodaji
(Matjaž Kovač) – 34/17‑19/č
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
s komentarjem (Aleksij Mužina) – 34/31‑33/prik
Prvo leto državnega odvetništva (Jurij Groznik) – 35/3/uv
Sodoben zakon za uresničevanje pomembne pravice (Mojca
Prelesnik) – 38/3/uv
15 let »pravice vedeti« (Patricij Maček) – 38/22/int
Kazenski zakonik z novelo KZ‑1E in uvodnimi pojasnili (Jan
Stajnko) – 38/30/prik
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih (Vesna
Miloševič Zupančič in Valentina Franca) – 39‑40/28/pril
Dobro stanje v pokojninski blagajni nas ne sme uspavati (Marijan
Papež) – 43/3/uv

Z
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Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju (Tim
Horvat) – 44/28‑29/sp

Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Nemčiji (Maša Setnikar) –
36‑37/18‑19/č

Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili dr. Aleša Galiča
(Jerca Kramberger Škerl) – 45‑46/40‑ 41/prik

Zadržanje pravnomočne kazni zapora v ZDA (Maša Setnikar) –
38/18‑19/č

Spremembe ZKP in smisel tristopenjskega sojenja (Simona
Skorpik) – 49‑50/10‑12/č

Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (Dora Klančnik in Miha
Šepec) – 49‑50/14‑16/č

Z novim Družinskim zakonikom več dela sodiščem (Urša Ravnikar
Šurk) – 49‑50/46/por

zakonska zveza

zaposlovanje
Ponovna zaposlitev upokojenke in pravica do odpravnine (Nana
Weber) – 2/24/vo

Sklepanje zakonskih zvez po Družinskem zakoniku (Maja
Kotnik‑Hriberšek) – 2/21/č

Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto (Nana
Weber) – 20‑21/40‑ 41/sp

Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem (Nana Weber) –
3‑4/40/sp

Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju (Vinko Skale) –
26/8‑9/č

zapor
glej tudi prestajanje kazni
Nadomestni zapor – nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive
globe (Mojca Curk) – 3‑4/15/č
Zasedenost zaporov se zmanjšuje (Toni Tovornik) – 12‑13/46/por

Reaktivacija delnega upokojenca (Nina Scortegagna Kavčnik) –
41‑42/30/vo
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril

zapuščina

Raziskava o začasnem zadržanju kazni zapora do končne
odločitve (Maša Setnikar) – 34/10‑11/č

Izločitev iz zapuščine – obstoj stvarnopravnih učinkov skupne
gradnje – neupravičena pridobitev – 1/24‑26/sp

Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi (Maša Setnikar) –
35/17‑19/č

Dedna izjava o pozneje najdenem premoženju (Ana
Krušič‑Čotar) – 22/6‑ 8/č

Knjige domačih avtorjev

Alma M. Sedlar: Žvižgači, mediji in korupcija – 32/30

Miroslav Rebernik in Karin Širec: Ekonomika podjetja –
1/32‑33
Bojan Zabel: Podjetje v pravu – 2/32‑33
Maja Koršič Potočnik: Priročnik za uporabo rdeče in
rumene pogodbe FIDIC – 3‑4/44
Mitja Deisinger: Kazenski zakonik 2017, posebni del s
komentarjem, sodno prakso in literaturo – 5/32‑33
Miha Mohorko: Zakon o pravdnem postopku z novelo
ZPP‑E in stvarnim kazalom – 5/33
Ivan Kristan: Osamosvojitev Slovenije in ADP – 6/32‑33
Eneja Drobež: Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih
pravic – 9/32‑33
Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas,
Maja Potočnik in Urška Skok Klima: Zakon o javnem
naročanju (ZJN‑3) s komentarjem – 10/33
Samo Bardutzky in Elaine Fahey: Framing the Subjects
and Objects of Contemporary EU Law: díptihon o
subjektih in objektih – 11/31‑33
Viktorija Žnidaršič Skubic: Civilno medicinsko pravo –
14/32‑33
Barbara Novak: Ob letu osorej – 15/32‑33
Andraž Rangus in drugi: Veliki komentar Zakona o poko‑
jninskem in invalidskem zavarovanju – 16‑17/43‑45
Petra Hren, Ana Vlahek, Matija Damjan, Janja Hojnik
in Aleš Ferčič: Varstvo potrošnikov pri spletnem poslo‑
vanju – 18/32‑33
Jože Mencinger: Udba in bela tehnika – 19/36‑37
Aleš Završnik: Monografija Big Data, Crime and Social
Control – 20‑21/43‑44
Senko Pličanič in drugi: Uvodna pojasnila k trem novim
zakonom – 22/32‑33
Barbara Novak: Družinsko pravo, druga, spremenjena in
dopolnjena izdaja – 23/31‑32
Jakob Pleterski: Knjiga pisem – 24‑25/44‑45
Lana Cvikl in Matjaž Ambrož: Pravice v zaporu – 27/32‑33
Petra Čas in drugi: Zakon o prekrških s komentarjem –
28‑29/44‑45
Matej Accetto in drugi: Prvi vtisi enega od uporabnikov
ob prebiranju Pravnega terminološkega slovarja –
30‑31/43‑45

Zbornik 10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava –
33/31

Tanja Fajfar: Terminologija v Evropski uniji – 32/31‑33

Andraž Teršek: Svoboda izražanja, mediji in demokracija
v postfaktični družbi – 33/32‑33
Borut Smrdel, Tadeja Pušnar, Sašo Matas, Maja Prebil
in Urška Skok Klima: Zakon o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentar‑
jem – 34/31‑33
Tamara Gliha, Polonca Kovač, Matjaž Remic in Janez
Stare: Uredba o upravnem poslovanju – 35/32‑33
Milena Marta Keršič, Damjan Hančič in Mateja Kladnik
Čoh: Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse
čase! – 36‑37/38‑39
Ines Grah: Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred
Sodiščem Evropske unije – 36‑37/39‑41
Sabina Zgaga, Ciril Keršmanc in Saša Kmet: Kazenski
zakonik z novelo KZ‑1E in uvodnimi pojasnili – 38/30
Vasilij Grossman: Vse teče – 38/31‑33
Zbornik 13. dnevi prekrškovnega prava – 39‑40/42‑43
Matjaž Zwitter: Pogovori o zdravniški etiki – 39‑40/43‑44
Miha Šepec: Kibernetski kriminal: Kazniva dejanja in kazen‑
skopravna analiza – 41‑42/42‑43
Branko Korže: Pravo družb in poslovno pravo – 43/32‑33
Karmen Kmetović Prkačin in Ivana Mijić Vulinović: Vod‑
nik skozi razvezo zakonske zveze – 44/31‑33
Marijan Pavčnik, Tilen Božič Štajnpihler, Matej Accetto,
Benjamin Flander in Mojca Zadravec: Brezčasnost
razprav o časovni razlagi zakona – 45‑46/38‑39
Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi
pojasnili dr. Aleša Galiča – 45‑46/40‑41
Ivanka Demšar Potočnik: Razkritje dokazov v pravdnem
postopku – 47/32‑33
Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil in Urška Skok Klima:
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi –
48/32‑33
Marijan Pavčnik: Zakonsko (ne)pravo – 49‑50/43‑45
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Z
Institut sodnika na preizkusu in ureditev dedovanja v nemški deželi
Saška‑Anhalt (Marjan Neuvirt) – 45‑46/7‑9/č

zasebnost
Tudi TI lahko pred domačim sodiščem tožiš Facebook zaradi
kršitve zasebnosti (Zoran Skubic) – 7‑8/40‑ 41/sp
Kršitev otrokove zasebnosti na spletu (Urška Stopar) –
16‑17/32‑33/č
Uporaba podobe znane osebe v videoigri (Klemen Pohar) –
19/32‑33/sp

Knjige tujih avtorjev
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Jens M. Scherpe in Andy Hayward (ur.): The Future of
Registered Partnerships – 5/32
Alina Averchenkova, Sam Fankhauser in Michal
Nachmany (ur.): Trends in Climate Change Legisla‑
tion – 5/32
Tom R. Tyler in Rick Trinkner: Why Children Follow
Rules. Legal Socialization and the Development of
Legitimacy – 5/32
Ryan Jenkins, Michael Robillard in Bradley Jay Straw‑
ser (ur.): Who Should Die? The Ethics of Killing in
War – 9/32
András Koltay: The Troubled Relationship Between Reli‑
gions and the State – 9/32
Charles O’Mahony in Gerard Quinn (ur.): Disability Law
and Policy: An Analysis of UN Convention – 12‑13/45
Stefania Carnevale, Serena Forlati in Orsetta Giolo
(ur.): Redefining Organised Crime – A Challenge for
the European Union? – 12‑13/45
Mohammad Hadi Zakerhossein: Situation Selection
Regime at the International Criminal Court – 12‑13/45
Jürgen Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari in Pedro
de Miguel Asensio (ur.): Encyclopedia of Private Inter‑
national Law – 12‑13/45
Christine Gray: International Law and the Use of Force –
15/32
Maureen Duffy: Detention of Terrorism Suspects – 15/32
Reiner Schulze in Fryderyk Zoll: European Contract
Law – 16‑17/44
Manlio Graziano: What is a Border? – 16‑17/44
Gabriella Berki: Free Movement of Patients in the EU –
16‑17/44
Diane Orentlicher: Some Kind of Justice. The ICTY’s
Impact in Bosnia and Serbia – 20‑21/44
David J. Bodenhamer: The U.S. Constitution. A Very Short
Introduction – 20‑21/44
Wolfram Viefhues: Von der Trennung bis zur Scheidung.
Familienrecht nach Lebenslagen – 20‑21/44
Rumee Ahmed: Sharia Compliant. A User’s Guide to Hack‑
ing Islamic Law – 22/32
Lisa Heschl: Protecting the Rights of Refugees Beyond
European Borders – 22/32
Dorota Leczykiewicz (ur.) in Stephen Weatherill (ur.): The
Images of the Consumer in EU Law – 23/32
Cathy Suykens: The Law of the River – 23/32
Rüdiger Martis in Martina Winkhart‑Martis: Arzthaftungs
recht, Fallgruppenkommentar – 23/32
Richard Carver: A Mission for Justice. The International
Ombudsman Institute 1978‑2018 – 30‑31/44
Katie Watson: Scarlet A: The Ethics, Law & Politics of
Ordinary Abortion – 30‑31/44
Mavis Maclean in John Eekelaar: Lawyers and Media‑
tors. The Brave New World of Services for Separating
Families – 32/32

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Hišna preiskava odvetniške pisarne kot ultima ratio (Žiga Cvetko) –
24‑25/30‑32/č
Je hramba prometnih podatkov uporabnikov predplačniških
storitev zakonita? (Primož Križnar) – 28‑29/6‑ 8/č
Prenos OP v ZDA in biometrijski podatki (Matej Vošner) –
30‑31/33/mo
Pravica do obrazložene sodne odločbe in ustavni pogoji za poseg
v zasebnost – 30‑31/33‑34/sp
Kaznivost objave sporočil in posnetkov s seksualno vsebino
(Marko Štante) – 32/23‑24/č
Posredovanje osebnih podatkov RTV (Matej Vošner) – 32/28/mo

Anna Tuckett: Rules, Paper, Status – Migrants and Pre‑
carious Bureaucracy in Contemporary Italy – 32/32
Aleksandr Khechumyan: Imprisonment of the Elderly and
Death in Custody. The Right to Review – 32/32
Sarah E. Igo: The Known Citizen – A History of Privacy
in Modern America – 34/32
Greg Lukianoff in Jonathan Haidt: The Coddling of the
American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas
Are Setting Up a Generation for Failure – 34/32
Thomas Sowell: Discrimination and Disparities – 34/32
Steven Pinker: Enlightenment Now – The Case for Reason,
Science, Humanism and Progress – 34/32
Helle Krunke in Björg Thorarensen (ur.): The Nordic Con‑
stitutions: A Comparative and Contextual Study – 35/32
Nassim Nicholas Taleb: Skin in the Game: Hidden Asym‑
metries in Daily Life – 35/32
Ronald J. Krotoszynski, Jr.: Privacy Revisited: A Global
Perspective on the Right to Be Left Alone – 36‑37/40
Cass R. Sunstein: The Cost‑Benefit Revolution – 36‑37/40
Quentin Letts: Patronising Bastards: How the Elites
Betrayed Britain – 36‑37/40
Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund in Ola Rosling:
Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World
– and Why Things Are Better Than You Think – 38/32
Yuval Noah Harari: 21 Lessons for the 21st Century –
38/32
Shaheed Fatima QC: About Protecting Children in Armed
Conflict – 39‑40/44
I. Glenn Cohen (ur.): Big Data, Health Law, and Bioethics –
39‑40/44
Lionel Andreu: Des voitures autonomes: Une offre de
loi – 41‑42/44
Bernard Hawadier: L’avocat face à l’intelligence artifi‑
cielle – 41‑42/44
Jean‑Pascal Gond in Jacques Igalens: La responsabilité
sociale de l’entreprise, 6e édition – 41‑42/44
Julian Burnside: Watching Out: Reflections on Justice and
Injustice – 44/32
Shane Bauer: American Prison: A Reporter’s Undercover
Journey into the Business of Punishment – 44/32
Richard Shepherd: Unnatural Causes: The Life and Many
Deaths of Britain’s Top Forensic Pathologist – 44/32
Dirk Güllemann: Internationales Vertragsrecht – 45‑46/41
Steven Novella: The Skeptics’ Guide to the Universe: How
to Know What’s Really Real in a World Increasingly Full
of Fake – 45‑46/41
Ulrich Fastenrath in Bruno Simma: Menschenrechte – Ihr
Internationaler Schutz – 45‑46/41
Adam Winkler: We the Corporations: How American Busi‑
nesses Won Their Civil Rights – 45‑46/41
Uladzislau Belavusau in Kristin Henrard (ur.): EU Anti‑Dis‑
crimination Law Beyond Gender – 48/33
Jürgen Wallner: Rechtsethik in der Medizin – 48/33

Z‑Ž

pravna praksa – stvarno kazalo 2018
Komunikacijska zasebnost pri pregonu lažjih kaznivih dejanj
(Zoran Skubic) – 43/29‑30/sp

zastaranje
Dolžnosti zapuščinskega sodišča – nepopolna smrtovnica –
možnost sodelovanja v postopku – 6/28‑30/sp
Zastaranje odškodninske terjatve – tek zastaralnega roka –
potrebno strokovno znanje za ugotovitev obsega in višine
škode – 9/25‑27/sp
Zastaranje kazenskega pregona – razveljavitev pravnomočne
sodbe – kaznivo dejanje krive izpovedbe – 34/24‑27/sp
Zastaranje izvršitve stranske denarne kazni – obročno plačilo
denarne kazni – časovna veljavnost kazenskega zakona –
41‑42/32‑35/sp

zaupanje v pravo
S postopkovno pravičnostjo do prenovljene pojavnosti sodstva
(Damijan Florjančič) – 41‑42/3/uv
Tehtanje med svobodo izražanja in varovanjem zaupanja v
sodstvo – 44/24/sp

zavarovalništvo
Zavarovalniška goljufija (Aleš Vodičar) – 19/10‑11/č
Novosti pri distribuciji zavarovanj in varstvo potrošnikov (Andrej
Šercer) – 32/13‑15/č
Nova ključna funkcija v zavarovalnicah zaradi direktive IDD?
(Nenad Mrdaković) – 33/11/č
Razlaga splošnih zavarovalnih pogojev nezgodnega zavarovanja –
izključitev zavarovalnega kritja – 36‑37/28‑30/sp
Posredovanje osebnih podatkov med zavarovalnicami (Matej
Vošner) – 39‑40/33/mo

zavarovanje za primer brezposelnosti
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici (Alenka Antloga) –
30‑31/39‑ 40/sp

Zavod RS za zaposlovanje
Rok hrambe zaposlitvenih načrtov začasno nezaposljivih oseb –
16‑17/37/mo
Potreba po doslednem izvajanju pojasnilne dolžnosti tudi pri
ukrepih aktivne politike zaposlovanja – 30‑31/32/mo
Dobro upravljanje zahteva tudi pisno komunikacijo Zavoda RS za
zaposlovanje – 33/25/mo
Slepa brezposelna oseba prejela obvestilo o prostem delovnem
mestu voznika avtobusa – 47/24/mo

zdravstveno zavarovanje
glej tudi zdravstvo
Kako ravnati pri zavrnitvi zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja
in rehabilitacije v tujini? (Sanela Štadler) – 26/17‑19/č
ZZZS nezakonito porabil več kot 863.875 evrov (Urša Ravnikar
Šurk) – 30‑31/46/por
Pravno varstvo oseb, ki živijo z virusom HIV, v zdravstvenih
ustanovah (Jani Toplak) – 44/11‑12/č
Dileme odločanja o pravici do zdravljenja v tujini (Boštjan
Savšek) – 49‑50/12‑14/č

zdravstvo
glej tudi medicina in pravo
Če se ne učimo iz napak, stagniramo (Sandi Kodrič) – 9/23/č
Zaščititi pravico do življenja (Andraž Teršek) – 10/12/č
Povračilo stroškov zdravljenja – samoplačniška storitev –
27/25‑27/sp
Ovire na poti do »zdravstvene blaginje« (Zdenka
Čebašek‑Travnik) – 32/3/uv
Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov
na področju cepljenja (Patricija Kržan in Urška Stopar) –
32/23/pril

Pravica do zdravljenja v tujini – izčrpane možnosti zdravljenja v
RS – 32/27‑28/sp
Pojasnilna dolžnost zdravnika do pacienta (Ana Pušnik) –
36‑37/24‑25/č
Pravno varstvo oseb, ki živijo z virusom HIV, v zdravstvenih
ustanovah (Jani Toplak) – 44/11‑12/č

Združene države Amerike
Mednarodno ekonomsko pravo in »The Don« (Luka Martin
Tomažič) – 11/3/uv
Uporaba podobe znane osebe v videoigri (Klemen Pohar) –
19/32‑33/sp
Zaradi poročne torte na sodišče – lezbijki zahtevali, da jima
kristjanka speče torto (Sebastijan Valentan) – 20‑21/36‑38/sp
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja (Živa
Južnič) – 43/23/pril

Združeno kraljestvo
Vrnitev v preteklost – revizija zadeve Irska proti Združenemu
kraljestvu (Luka Vlačić) – 27/27‑29/sp
Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem
zapisu (Polona Merc) – 14/28‑29/sp
Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne
centralne banke članice Evrosistema (Jorg Sladič) –
35/13‑14/č

zemljiška knjiga
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – zemljiškoknjižno dovolilo v
obliki notarskega zapisa – 11/25‑28/sp
Poseg v lastninsko pravico (1. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
12‑13/19‑21/č
Poseg v lastninsko pravico (2. del) (Mateja Likozar Rogelj) –
14/6‑9/č
Vložitev izbrisne tožbe pred opravo vknjižbe pravice –
preuranjenost zahtevka – 15/27‑28/sp
Pogodbena pridobitev neprave stvarne služnosti – zahteva
kasnejšemu pridobitelju za izstavitev ZK dovolila –
slabovernost – 23/25‑28/sp
Odvetnik in pretvorba listin v elektronsko obliko (Tomaž Mavri) –
45‑46/12/č

Zvezno sodišče ZR Nemčije
Vpliv spremembe spola na družinska razmerja (Eneja Drobež) –
1/27/sp
Kreditna pogodba, vezana na švicarski frank, ni nična (Eneja
Drobež) – 7‑8/35‑37/sp
Draga šola (Špela Kunej) – 36‑37/35‑36/sp

Ž
železniški promet
glej drugi tir

ženitna pogodba
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (1.) (Patricij Maček in Primož
Jamšek) – 41‑42/22‑25/por

živali
glej varstvo živali

žvižgači
Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer (Alma
Sedlar) – 18/3‑ 4/uv
Žvižgači, mediji in korupcija (Bećir Kečanović) – 32/30/prik
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A
Aljoša Aleksovski
Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na sodni
praksi Sodišča EU (soavtorica Maja Brkan) – 45‑46/26/pril

Matjaž Ambrož
Biti humanist – 34/22/zap
Vse teče – 38/31‑33/prik
Pravilo treh generacij – 43/22/zap

Alenka Antloga
Priznavanje stvarnopravnih učinkov vindikacijskega volila
pri dedovanju nepremičnine v drugi državi članici EU –
5/28‑29/sp
Ugotavljanje očetovstva vedno in zgolj v korist otroka? –
7‑8/37‑39/sp
Pravica do izvedbe dokazov kot del poštenega sojenja –
11/28‑30/sp
Plačilo prispevkov zaposlenih v institucijah EU za financiranje
sistema socialne varnosti nacionalne države članice
nasprotuje pravu EU – 12‑13/42‑43/sp
Izguba procesne sposobnosti stečajnega dolžnika in pravica
stečajnega upravitelja do zastopanja – 16‑17/38‑39/sp
Učinkovito sodno varstvo tudi brez (ponovnega) zaslišanja
prosilca za mednarodno zaščito – 18/28‑30/sp
Ugotavljanje spolne usmerjenosti kot razloga za preganjanje na
podlagi izvedenskega mnenja – 27/29‑30/sp
Mirovanje dodatka za trajno in popolno nezmožnost ob
pridobitvi starostne pokojnine iz druge države članice –
28‑29/36‑37/sp
Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost
iskalcu zaposlitve v drugi državi članici – 30‑31/39‑40/sp
Zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje –
36‑37/31‑33/sp
Varstvo potrošnika pri kreditnih pogodbah v tuji valuti –
44/29/sp
Zavrnitev vstopa v schengensko območje in dovoljenje za
prebivanje v drugi državi članici schengenskega območja –
48/27‑28/sp

Matej Avbelj

Primož Baucon
Silobran – 7‑8/29/pril
Problematika normativne teorije krivde, razlikovanja neprava
in krivde ter dualističnega sistema kazenskih sankcij –
27/23/pril

Andraž Beguš
Diskrecijska klavzula iz Uredbe (EU) št. 604/2013 kot pravica
(pravno sredstvo) posameznika? – 3‑4/18/č

Nataša Belopavlovič
Določanje števila dni letnega dopusta direktorju – 7‑8/30/vo
Napotitev delavke k drugemu delodajalcu – 15/25/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 16‑17/34/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu –
22/23/vo

Katarina Bergant
O vlogah in togah – 44/6/odm

Vesna Bergant Rakočević
Je bil ZOPNI res retroaktiven? – 32/6‑7/č
Pravica športnikov do javne obravnave pred neodvisnim
tribunalom – 41‑42/16‑18/č
Umotvori in neosmišljena nakladanja prepričala ESČP –
3‑4/36/sp
VAR – varljiv privid boljšega sojenja v nogometu –
30‑31/10‑11/č
Problem prepovedi »lastništva tretjih oseb« v nogometu –
36‑37/16‑17/č

Borut Bernik Bogataj
(Ne)pravičnost sojenja na področju avtorski sorodnih pravic –
20‑21/14‑16/č
(Ne)pravično sojenje na področju avtorski sorodnih pravic –
23/21/odm

David Bertalanič

Kako ideološka so naša sodišča? – 9/3/uv
Ustavnopravni NE! – novemu poskusu lomastenja po ustavi
(soavtorja Andraž Teršek in Jurij Toplak) – 12‑13/31/zap
Ustavnosodna anemičnost – 30‑31/3/uv
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (soavtorji Katarina
Vatovec, Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek
Pezdir in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril
Odgovornost za pošteno sojenje – 45‑46/3/uv

B
Ana Babnik
Na spletu objavljena fotografija in avtorske pravice –
34/28‑30/sp

Sara Bagari
Delovno‑ in socialnopravni vidiki nestandardnih oblik zaposlitve
v luči tveganja za prekarnost – 49‑50/42‑43/por

Denis Baghrizabehi
Kriteriji za presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev
kreditov (soavtor Jure Jakšič) – 7‑8/18‑19/č
Mikrotransakcije v videoigrah (soavtor Kristjan Zahrastnik) –
45‑46/13‑14/č

Vladimir Balažic
Položaj ločitvenega upnika po potrjeni prisilni poravnavi nad
dolžnikom – 10/24/pril

Samo Bardutzky
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Milena Basta Trtnik
Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti –
6/11‑13/č

Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v
Ljubljani (soavtor Matija Žgur) – 24‑25/42‑43/por

Nadzor nad nabranimi gobami in vprašanje ustreznosti
pooblastil inšpektorjev – 28‑29/16‑18/č

Nina Betetto
Odvetnik, pravo in družba – 22/13‑14/č
Še o pritiskih – 23/6‑8/odm

Nina Bezjak
Uredba Rim II in (ne)svoboda strank glede izbire merodajnega
prava – 18/15‑16/č

Maja Bogataj Jančič
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika
pričakovanja in velika razočaranja (soavtorica Saša
Krajnc) – 27/11‑14/č
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (soavtor Tilen
Zonta) – 45‑46/15‑17/č

Neven Borak
Udba in bela tehnika – 19/36‑37/prik
Referendum o denarju – 22/18‑19/č
350 let švedske centralne banke – 23/18‑19/č
Nova država za nov svetovni red – 24‑25/43‑44/prik
Knjiga pisem – 24‑25/44‑45/prik

David Borlinič Gačnik
Tekmovanje Študentska pravda: prometna nesreča, povzročena
s samovozečim vozilom – 3‑4/42/por

Maja Brajnik
Slovenski poskus št. 2 – Uradni predlog novele Zakona o
varstvu osebnih podatkov (soavtorica Zlatka Markovič) –
9/6‑8/č

B‑E
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Borut Bratina
Poslovna praksa in negotov pravni položaj kreditnega
posrednika v pomožni funkciji (soavtor Luka Martin
Tomažič) – 14/9‑10/č

Lora Briški
Kakšna je prihodnost avtorske pravice v EU? – 34/30‑31/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (soavtorja Primož Jamšek
in Patricij Maček) – 44/18‑20/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (4.) (soavtor Patricij Maček) –
45‑46/18‑20/por
Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU? – 45‑46/37‑38/por

Razveljavitev starih gradbenih dovoljenj po novi gradbeni
zakonodaji in vračilo komunalnega prispevka – 45‑46/25/č

Suzana Cvikl
Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja –
20‑21/24‑26/č

Č
Zdenka Čebašek ‑ Travnik
Ovire na poti do »zdravstvene blaginje« – 32/3/uv

Rok Čeferin

Maja Brkan
Novosti na področju prava družb EU s poudarkom na
sodni praksi Sodišča EU (soavtor Aljoša Aleksovski) –
45‑46/26/pril

Matej Brumec
Usoda britanskih družb, ki večino dejavnosti opravljajo v
Sloveniji – 45‑46/6‑7/č

Je sodba v zadevi Čeferin res hladen tuš za sodstvo? –
5/19‑20/odm
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o
nespodobnosti (soavtorica Sanja Sega) – 23/20‑21/odm
Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! –
36‑37/38‑39/prik

Matej Čujovič

Christian Bukor
Aktualne razprave Komisije ZN za mednarodno pravo o
vlogi kogentnih norm mednarodnega prava (ius cogens)
(soavtorica Ana Srovin Coralli) – 39‑40/17‑19/č

Ob letu osorej – 15/32‑33/prik
Brezčasnost razprav o časovni razlagi zakona –
45‑46/38‑39/prik

Anže Burger
Povest o dveh državah ali zakaj potrebujemo fiskalna pravila –
44/22/č
Kako zmanjšati problem neenakosti – 49‑50/26/č

Frida Burkelc
Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov (soavtorica Brina
Felc) – 18/10‑13/č

D
Urša Demšar
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (soavtorji Ana
Samobor, Mohor Fajdiga, Vid Drole in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č

Ivanka Demšar Potočnik

C
Dušan Caf
Krasni novi avtorskopravni svet – 24‑25/3‑4/uv

Nada Caharijaz Ferme
Ko je (isti) center za socialno delo stalni skrbnik tožene
stranke in skrbnik za posebni primer tožnika – 44/15‑16/č

Nina Cek Perhavec
Civilno medicinsko pravo – 14/32‑33/prik

Primož Cencelj
Štrajkam – 5/24/č
Populizem v preseku – 10/23/č
Postmodernizem – 15/24/č
200 služb za dolar – 20‑21/29/č
Pokanje – 26/23/č
Stari nauki – 32/22/č
Kdaj prodati? – 36‑37/23/č
Vsak jin rabi jang – 43/21/č
Investirati z upoštevanjem etičnih vrednot? – 48/22/č

Jaka Cepec
Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave (soavtorica
Larisa Vrtačnik) – 16‑17/21‑25/č
Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju – 18/32‑33/prik

Jakob Cerovšek
Izzivi konkurenčnega prava EU na področju združitev
ponudnikov digitalnih storitev – 36‑37/14‑16/č
Slovenski dan varstva konkurence 2018 – 39‑40/37‑38/por
Novi dogovor za potrošnike – 47/30‑31/por

Mojca Curk
Nadomestni zapor – nova oblika izvršitve neplačane in
neizterljive globe – 3‑4/15/č

Žiga Cvetko
Hišna preiskava odvetniške pisarne kot ultima ratio –
24‑25/30‑32/č

Rok za pritožbo zoper sodbo po ZPP‑E: petnajst ali trideset
dni? – 2/14‑15/č

Simon Drčar
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Alen Savić, Daška
Levstik, Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar in
Luka Žigante) – 9/20‑21/č

Eneja Drobež
Vpliv spremembe spola na družinska razmerja – 1/27/sp
Kreditna pogodba, vezana na švicarski frank, ni nična –
7‑8/35‑37/sp
Avtor proti SAZAS – 14/12‑13/č

Vid Drole
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (soavtorji Urša
Demšar, Ana Samobor, Mohor Fajdiga in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č

Tadej Dubrovnik
Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim
poslom (soavtor Aleš Kobal) – 30‑31/19‑20/č

Gregor Dugar
Družinsko pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja –
23/31‑32/prik

Matija Dušak
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (soavtorja Katja Stare in Mohor Fajdiga) –
30‑31/30/pril

E
Branko Erčulj
Postulati mednarodnega prava – 7‑8/13/odm

Marjeta Erjavec Avbreht
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi –
48/32‑33/prik
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F
Katerina Fabrizio
Izobraževanje o normodajni dejavnosti – med realnostjo in
potenciali – 44/13‑14/č

Mohor Fajdiga
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (soavtorji Urša
Demšar, Ana Samobor, Vid Drole, in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (soavtorja Matija Dušak in Katja Stare) –
30‑31/30/pril

Tanja Fajfar
Metodologija izdelave Pravnega terminološkega slovarja –
26/33/prik
Normativnost v Pravnem terminološkem slovarju – 34/33/prik

Primož Gorkič
Opis kaznivega dejanja v kazenskem postopku, prvi del:
vsebinske in formalne razsežnosti opisa kaznivega
dejanja – 2/17‑18/č
Direktiva 2012/29/EU: dve leti zamude pri implementaciji in
načelo lojalne razlage – 12‑13/6‑8/č

Nejc Goršič
Pravni in davčni vidiki tehnologije blockchain (soavtorica Sara
Mernik) – 7‑8/43‑44/por

Mato Gostiša
Interes družbe in sodelovanje delavcev pri upravljanju –
35/15‑17/č

Cene Grčar
Bitcoini kolektivnega upravljanja avtorske pravice – ali kako
sodišče iz nič ustvari nekaj – 10/14‑16/č

Peter Grilc

Klemen Fekonja
ZUPŠ in odprava sistemskih anomalij neenakosti med
študenti – so se ob tem »razkrile« anomalije na drugih
področjih? – 9/17‑19/č

Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC –
3‑4/44/prik

Jurij Groznik
Prvo leto državnega odvetništva – 35/3/uv

Brina Felc
Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov (soavtorica Frida
Burkelc) – 18/10‑13/č

Aleš Ferčič
Zakon o javnem naročanju (ZJN‑3) s komentarjem –
10/33/prik

Aleksander Ferk

Lara Grušovnik
Nadaljevanje agonije za družbenike izbrisanih družb? (soavtor
Šime Ivanjko) – 49‑50/22‑24/č

Irena Guštin
Spremembe davčne zakonodaje v letu 2021 (soavtorji Petra
Istenič, Irma Medle in Tadeja Rupnik) – 6/21‑25/č

Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije
OECD (soavtorica Sabina Pirnat) – 18/17‑20/č

Andrej Ferlinc
Sovražni govor z vidika splošnega pojma kaznivega dejanja –
24‑25/25‑27/č

Irena Hacin Kölner
Vodnik skozi razvezo zakonske zveze – 44/31‑33/prik

Marcel Hajd

Zvonko Fišer
Kratka zgodba o preprostem vprašanju – 28‑29/19/č
Kam se je izgubilo slovensko mladoletniško kazensko pravo –
41‑42/15‑16/č

Damijan Florjančič
Ob otvoritvi sodnega leta 2018 – 7‑8/3/uv
S postopkovno pravičnostjo do prenovljene pojavnosti
sodstva – 41‑42/3/uv
Stoletna pot slovenskega vrhovnega sodstva 1918‑2018 –
44/3/uv

Valentina Franca
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih
(soavtorica Vesna Miloševič Zupančič) – 39‑40/28/pril

Andrej Friedl
Nadomestilo distributerju ob prenehanju pogodbe –
36‑37/25/pril

Andreja Friškovec
Kaznivo dejanje agresije in amandmaji Rimskega statuta –
5/8‑9/č
Dvajset let Rimskega statuta – 27/19‑20/č

G
Jan Gantar
Objektivna ali krivdna odškodninska odgovornost države po
26. členu Ustave? – 6/15‑17/č

Damijan Gantar
Varstvo pravic uporabnikov javnih medijev – 6/27/pril

Robert Golobinek
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H

Ugled in avtoriteta sodstva ter zagovornikova pravica do
izražanja – 6/19‑21/odm

Razsežnosti pravne analitike v luči sodobne tehnologije –
7‑8/11‑13/č
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi –
32/8‑10/č
Globalizacija včeraj, danes, jutri – 39‑40/40‑41/por

Ana Harb
Pravica do analize DNK v postopku ugotavljanja očetovstva
(soavtor Marko Samardžić) – 20‑21/10‑11/č
Novi Gradbeni zakon notarjem povzroča sive lase (soavtor
Marko Samardžić) – 24‑25/16‑17/č

Ana Hederih
Quis custodiet ipsos custodes? – 3‑4/27/č
Problem identifikacijskih podatkov po ZPP‑E – 28‑29/30‑31/č

Katja Hodošček
Dinamični nabavni sistem kot odgovor na pomanjkanje
konkurence pri javnem naročanju – 3‑4/27/pril

Beti Hohler
Mehanizem za Sirijo – 6/13‑15/č
Mednarodno kazensko sodišče pristojno za (nekatera) kazniva
dejanja nad pripadniki manjšine Rohinga – 35/11‑12/č

Janja Hojnik
50 let carinske unije EU: več kot le odprava carin –
28‑29/11‑14/č
O načelu medsebojnega priznavanja blaga – 41‑42/12‑14/č

Jasna Hojnik Kocjan
Do kod sega veljavnost nezakonitega občinskega predpisa? –
10/10‑11/č

Andreja Hojnik Šlamberger
Kako nagrajevanje vpliva na delovno uspešnost zaposlenih? –
7‑8/16‑17/č

H‑J
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J

Cvetka Horvat
Ali ZKolT prinaša manj množičnih oškodovanj? – 19/18‑19/č

Vedran Jakačić

Tim Horvat
Načelo bratstva in boj proti nezakonitemu priseljevanju –
44/28‑29/sp
Sodnik ne sme biti član politične stranke, tudi če mu mandat
miruje – 45‑46/31‑32/sp
Dostavljavci hrane na kolesu so v delovnem razmerju –
49‑50/37‑38/sp

Petra Hren
Pametna pogodba je iluzija – 20‑21/42‑43/por

Nataša Hribar
Vezljivost glagolov – 1/33/č
Se zdravimo v kliničnem ali Kliničnem centru? – 2/34/č
Kazalni zaimki – 3‑4/45/č
Kazalni zaimki (2) – 5/34/č
Slovenjenje prevzetih lastnih imen – 6/33/č
Tvornik in trpnik – 7‑8/46/č
Pisanje skupaj in narazen – 9/33/č
Podaljševanje osnove pri sklanjanju – 10/34/č
Kaj imata skupnega vreme in slovnica? – 11/33/č
Slednji – 12‑13/46/č
Tokrat pa o vejici – 14/33/č
Načinovni in posledični odvisnik – 15/34/č
Polstavki, vrinjeni stavki, dostavki in še kaj – 16‑17/45/č
O sklonih in levem prilastku – 18/34/č
Kako lahko glasujemo – 19/36/č
Sklanjanje kratic – 20‑21/46/č
Slovnično število – 22/33/č
Še o slovničnem spolu v slovenščini – 23/34/č
Volitve in jezikovne dileme – 24‑25/45/č
Še o l‑ju in njegovem izgovoru – 26/34/č
O sladoledu in drugih sladkih pregrehah – 27/33/č
Še o vrstnih pridevnikih – 28‑29/46/č
Večspolski samostalniki – 30‑31/45/č
Množinski samostalniki – 32/34/č
Zloženke na »sto« načinov – 33/33/č
Krajevna imena – 34/34/č
Prevzeta zemljepisna imena – 35/33/č
Pridevniki v levem prilastku – 36‑37/42/č
Tehnični ali tehniški dan? – 38/33/č
Od kje – od kod – iz kje? – 39‑40/46/č
Predlogi – 41‑42/45/č
Umešana jajca in kakavov prah – 43/34/č
Povsem in popolnoma – 44/33/č
Lepo pozdravljeni – 45‑46/42/č
Ločila pri nagovorih in pozdravih – 47/33/č
K Gregorju ali h Gregorju? – 48/34/č
Predpraznični kotiček – 49‑50/45/č

Janja Hubad
Neustrezna ureditev področja sodnih taks v delovnih sporih –
35/19‑20/č

Marjeta Humar
Slogovne posebnosti pravnih besedil – 20‑21/45/prik

I
Albin Igličar
Ne koalicijska pogodba, ampak koalicijski sporazum – 34/6/č

Petra Istenič
Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018 (soavtorji Irma
Medle, Tadeja Rupnik in Irena Guštin) – 6/21‑25/č

Šime Ivanjko
Nadaljevanje agonije za družbenike izbrisanih družb?
(soavtorica Lara Grušovnik) – 49‑50/22‑24/č

Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji
in Italiji (soavtorja Katia Štefanić in Mitja Stefancic) –
30‑31/26‑27/č

Črt Jakhel
Ključno tveganje umetne inteligence je naravna
neodgovornost – 30‑31/29/č
Prvo izgubljeno desetletje – 35/22/č
Minimalna plača in kam z denarjem v »socializmu« –
41‑42/28/č
Tudi slepa banka zrno najde – 47/22/č

Jure Jakšič
Kriteriji za presojo jasnosti in razumljivosti pogodbenih pogojev
kreditov (soavtor Denis Baghrizabehi) – 7‑8/18‑19/č

Vid Jakulin
Kazenski zakonik 2017, posebni del s komentarjem, sodno
prakso in literaturo – 5/32‑33/prik

Primož Jamšek
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (1.) (soavtor Patricij Maček) –
41‑42/22‑25/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (soavtorja Maks David
Osojnik in Nina Scortegagna Kavčnik) – 43/17‑19/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (soavtorja Lora Briški in
Patricij Maček) – 44/18‑20/por

Matjaž Jan
Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi
prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem
prestrukturiranju (1. del) – 38/6‑9/č
Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi
prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem
prestrukturiranju (2. del) – 39‑40/13‑16/č

Martin Jančar
Zakonsko (ne)pravo – 49‑50/43‑45/prik

Staš Janežič
Koncentracija politične moči in boj proti korupciji v kitajski
tradiciji – 22/8‑9/č

Anja Jelen
Odškodninska odgovornost delodajalca za poškodbe delavca
pri nevarnih delih – 41‑42/29‑30/č

Valerija Jelen Kosi
Kakovost sodnega sistema s poudarkom na postopkovni
pravičnosti – 23/24/pril

Mateja Jemec Tomazin
Razvoj slovenske pravne terminologije – 23/33/prik
Nastanek pravnega terminološkega slovarja – 28‑29/45/prik

Hinko Jenull
Cesarstvo, Maršalat, Komisija – 2/22/č
Poklicne prepovedi – 11/10‑14/č
Javnost sojenja in posvečenost mrtvih – 11/22/č
Predvolilno – 18/21/č
Pametno – 24‑25/28/č
Besede in dejanja – 32/21/č
O specializaciji v pravosodju – 38/20/č
Ugotavljanje identitete voznika po fotografijah v postopku
odločanja občinskega redarstva – 41‑42/9‑11/č
Resnico reci, pa teci! – 45‑46/23/č

Lidija Jerkič
Na videz prijazen, toda nekonkreten sporazum – 34/3/uv

Zlata Jerman
Prednosti in slabosti centralizacije javnega naročanja –
41‑42/30/pril
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Miha Jesenko
Iz odklonilnega mnenja ad hoc sodnika Galiča v zadevi Čeferin
proti Sloveniji – 7‑8/24‑25/odm

Ana Jevšek Pezdir
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (soavtorji Katarina
Vatovec, Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Matej Avbelj
in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril

Franci Ježek
Zbornik 10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava –
33/31/prik

Špela Kogovšek Sajovic
Medicina, pravo in družba – 18/30‑31/por
Civilnopravna odgovornost zdravnikov – 35/29‑30/por
Pogovori o zdravniški etiki – 39‑40/43‑44/prik

Neža Kogovšek Šalamon
Pravica do odvetnika v kazenskem postopku – stanje in izzivi
(soavtorica Katarina Vučko) – 18/13‑15/č

Blaž Kolenc
8. konferenca dobrih praks – 7‑8/41‑43/por

Miha Juhart
Pogoji za koncesijo za rabo vode – 14/24‑25/vo

Živa Južnič
Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja –
43/23/pril

K
Aleš Kaluža
Osnova za izračun višine odpravnine ob prenehanju delovnega
razmerja – 10/16‑17/č
Pravica do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule –
47/9‑10/č

Aleksander Karakaš
Proizvodnja prepovedane droge kot izvršitveno ravnanje pri
kaznivem dejanju po prvem odstavku 186. člena KZ‑1
(med) ratio legis in ratio decidendi – 3‑4/8/č
Zamujena, zapravljena priložnost ali (kar) nerešen predmet
ustavne pobude? – 19/14‑16/č

Bećir Kečanović
Blockchain in družbena (ne)odgovornost do prostora –
24‑25/14‑15/č
Žvižgači, mediji in korupcija – 32/30/prik

Urška Kežmah
Razkritje dokazov v pravdnem postopku – 47/32‑33/prik

Anže Kimovec
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (soavtorji Urša
Demšar, Ana Samobor, Mohor Fajdiga in Vid Drole) –
28‑29/9‑11/č

Urška Klakočar Zupančič
Poravnava Franca Jožefa z Madžari in nastanek
Avstro‑Ogrske – 5/13‑14/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (1. del) – 12‑13/9‑11/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (2. del) – 16‑17/6‑8/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (3. del) – 20‑21/6‑7/č
Zakonske težave Henrika VIII. Tudorja (4. del) – 23/10‑11/č
Inkvizicija – strah in trepet srednjeveške Evrope –
36‑37/19‑21/č
Novoveška inkvizicija proti reformaciji, znanosti in
prostozidarstvu – 43/15‑17/č
Čarovništvo in čarovniški procesi na Slovenskem – 47/16‑18/č

Dora Klančnik
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (soavtor Miha Šepec) –
49‑50/14‑16/č

Aleš Kobal
Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim
poslom (soavtor Tadej Dubrovnik) – 30‑31/19‑20/č

Domen Kodrič
Energetska politika se razvija, pravo ji sledi – 49‑50/39‑40/por

Sandi Kodrič
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Ni vse enako dobro in enako vredno – 19/24/č
Nekonvencionalno do pozornosti potrošnikov – 24‑25/29/č

Finančno polpismeni v odraslo življenje – 3‑4/26/č
Če se ne učimo iz napak, stagniramo – 9/23/č
Koliko so vredne »izmerjene« številke iz predvolilnih anket? –
14/23/č

Neža Kompare
Tedenski počitek – 3‑4/39/sp
Kako ukrepati, če iz oddane prtljage izginejo stvari? –
24‑25/41‑42/sp
Običajno prebivališče otroka – 33/29‑30/sp
Poslovne skrivnosti banke pod prevladujočim vplivom države –
49‑50/34‑35/sp

Janja Aleksandra Koren
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno
veljavnostjo – 26/10‑12/č

Tina Korošec
Ko so huliganom štete ure: ukrep preventivnega pridržanja –
49‑50/33‑34/sp

Branko Korže
Podjetje v pravu – 2/32‑33/prik

Ula Aleksandra Kos
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (soavtorji Anže
Mediževec, Hana Šerbec, Miha Plahutnik in Pia Novak) –
30‑31/8‑10/č

Marjan Kos
Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični
družbi – 33/32‑33/prik

Žiga Kosi
Novi Zakon o trgu finančnih instrumentov – 18/7‑9/č

Maja Kotnik Hriberšek
Sklepanje zakonskih zvez po Družinskem zakoniku – 2/21/č

Blaž Kovač
Prehuda zmaga? – 5/10‑12/č
Domovina ali država? Domovina in država? – 23/16‑17/č

Eneja Kovač
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Alen Savić, Daška
Levstik, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar, Luka Žigante in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č

Matjaž Kovač
Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo
tovora – 6/9‑11/č
Obveznosti špediterja iz pogodbe o špediciji – 9/24/pril
Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka –
15/15‑17/č
Sodno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega
naročanja – 19/20‑22/č
Obveznosti posrednika pri organiziranju potovanja – 23/12‑13/č
Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri organiziranem
potovanju – 26/24/pril
Pravni režim gibanja v gorskem svetu v Republiki Sloveniji –
27/7‑9/č
Pravni vidiki skrbništva in vzdrževanja planinskih poti –
28‑29/22‑24/č
Izjeme, kjer se ne uporabljajo določbe ZJN‑3 – 32/18‑20/č
Evidenčna javna naročila – 33/18‑20/č
Aktivnosti upravnih enot in občin po novi gradbeni
zakonodaji – 34/17‑19/č

K‑L
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Igor Kovačič
O uporabi 158. člena ZPP in izrednem pravnem sredstvu zoper
sklep o stroških – 38/16‑17/č

Blaž Kovačič Mlinar
Je Avtentična razlaga določbe četrtega odstavka 153. člena
in drugega odstavka 154. člena ZKP ustavnopravno
dopustna? – 3‑4/6/č

Ingrid Kovšca Pušenjak
Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno
reproduciranje – 15/9‑11/č

Luka Krajcar
Osebni podatki – osebnostna pravica ali plačilno sredstvo? –
16‑17/19‑20/č

Marko Krajnc
Katalonija in pravica do samoodločbe – 38/12‑13/č
Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga
uporabljamo – 48/31‑32/prik

Saša Krajnc
Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika
pričakovanja in velika razočaranja (soavtorica Maja Bogataj
Jančič) – 27/11‑14/č

Jerca Kramberger Škerl
Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili dr. Aleša
Galiča – 45‑46/40‑41/prik

Janez Kranjc
Hominis appellatione tam feminam quam masculum contineri
non dubitatur – 1/34/č
Qui tacet, consentire videtur – 3‑4/46/č
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac
potestatem – 6/34/č
Initium est salutis notitia peccati – 9/34/č
Alterum intuere ne laedaris, alterum ne laedas – 11/34/č
Sua servat, qui salva esse vult communia – 14/34/č
Prospiciendum in senectam iam nunc ab adulescentia est –
16‑17/46/č
Plus apud me vera ratio valebit quam vulgi opinio – 19/38/č
A radice mala nascuntur pessima mala – 22/34/č
Sapienti sat – 24‑25/46/č
Sufficit ad id natura quod poscit – 27/34/č
Non est magni animi, qui de alieno liberalis est, sed ille, qui,
quod alteri donat, sibi detrahit – 30‑31/46/č
Terminologija v Evropski uniji – 32/31‑33/prik
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor – 33/34/č
Ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam,
virtutem maximam iudico – 35/34/č
Cave utare iis verbis, quibus quis possit laedi – 38/34/č
Accipiendo das, dando accipis – 41‑42/46/č
Epistula non erubescit – 44/34/č
In vino veritas – 47/34/č
Ale luporum catulos – 49‑50/46/č

Andrej Krašek
Presojanje koncentracije podjetij SBB in Pro Plus –
24‑25/20‑24/č

Ivan Kristan
Notifikacija ADP – 10/21/odm

Jože Kristan
Šokantno! Vrhovni sodnik in trije ustavniki grobo napadli pravni
red – 1/17‑18/odm

Matevž Krivic
Grami in kilogrami na sodniških tehtnicah – 5/20‑21/odm
Kaj lahko »razumen opazovalec« najde v Cerarjevih in kaj
v Zobčevih besedah – 12‑13/17/odm
Pred, upajmo, končno sodbo v zadevi Novič – 36‑37/3/uv
Nekoga obtožiti, da bi se ob tem izgradili doktrina in sodna
praksa? – 38/10‑12/odm

Primož Križnar
Benedik proti Sloveniji – 19/6‑8/č
Je hramba prometnih podatkov uporabnikov predplačniških
storitev zakonita? – 28‑29/6‑8/č
Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ‑1 – 35/6‑8/č

Alenka Križnik
Neomejenost pooblastila – 38/14‑15/č
Izvedeniško mnenje in načelo kontradiktornosti pri odvzemu
poslovne sposobnosti – 41‑42/20‑21/č

Andreja Kruhar Winter
Skupno varstvo in vzgoja – 22/15‑17/č

Ana Krušič Čotar
Dedna izjava o pozneje najdenem premoženju – 22/6‑8/č

Urban Kryštufek
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (1. del) – 11/14‑16/č
Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov (2. del) – 12‑13/11‑14/č

Patricija Kržan
Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov na
področju cepljenja (soavtorica Urška Stopar) – 32/23/pril
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo in njeno
prenehanje – 49‑50/27‑28/č

Polona Kukovec
Vročanje sodbe obdolžencu v kazenskem postopku – 43/6‑8/č

Špela Kunej
Draga šola – 36‑37/35‑36/sp
Blasfemija v Strasbourgu: o pravnih okvirih dovoljene kritike
religij – 47/6‑8/č

Urška Kupec
Zakonito stvarno breme etažnih lastnikov – 7‑8/28‑29/č

Dominik Kuzma
Davčna obravnava dohodkov iz poslovanja s kriptovalutami –
11/7‑9/č
Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski
uniji – 16‑17/12‑14/č

L
Gordana Lalić
O pobudi za slovenski znakovni jezik v ustavi – 43/9‑10/č

Petra Lamovec Hren
Razbijanje nomotehničnih mitov – 28‑29/42‑43/por

Roman Lavtar
Spremenjeni Zakon o lokalnih volitvah – 1/13‑15/č
Sprememba Zakona o financiranju občin – 3‑4/13/č
Sprememba Zakona o lokalni samoupravi – 24‑25/18‑20/č
Novosti pri sofinanciranju občin na narodnostno mešanem
območju – 32/16‑18/č

Jernej Letnar Černič
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (soavtorji Katarina
Vatovec, Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir, Matej Avbelj
in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril
18. člen EKČP – varovalka pred zlorabo vladavine prava? –
14/14‑16/č
Kako naprej na Evropskem sodišču za človekove pravice? –
30‑31/42‑43/por

Jure Levovnik
Rok za pritožbo zoper sodbo po noveli ZPP‑E – 2/16/č

Daška Levstik
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Alen Savić, Eneja
Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar, Luka Žigante in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č
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Mateja Likozar Rogelj

Tomaž Mavri

Poseg v lastninsko pravico (1. del) – 12‑13/19‑21/č
Poseg v lastninsko pravico (2. del) – 14/6‑9/č

Lenka Linhartova

Anže Mediževec

Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (soavtor Pavel
Šturma) – 35/23/pril

Špela Lovšin
Odškodnina namesto transformacije v primeru veriženja
pogodb o zaposlitvi za določen čas – 14/30‑31/sp
Uporaba izvedenskih mnenj invalidske komisije v postopku
pred sodiščem – 26/29‑30/sp
Sprememba osebnega imena transspolnih oseb – 43/28‑29/sp
Prepoved pravice do stavke železniškim delavcem –
48/24‑26/sp

Jelka Lugarič

Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (soavtorji Hana
Šerbec, Miha Plahutnik, Pia Novak in Ula Aleksandra
Kos) – 30‑31/8‑10/č

Irma Medle
Spremembe davčne zakonodaje v letu 2019 (soavtorji Petra
Istenič, Tadeja Rupnik in Irena Guštin) – 6/21‑25/č

Jernej Medved
Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in
praksi (soavtor Andraž Teršek) – 5/25/pril

Jože Mencinger

Nekaj misli o Registru dejanskih lastnikov – 10/8‑10/č

M
Patricij Maček
Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin –
1/29‑30/por
Svoboda govora in sovražni govor – 2/30‑31/por
Notifikacija Avstrijske državne pogodbe – 5/30‑31/por
70 let profesorja in sodnika dr. Marka Ilešiča – 5/31/zap
Časovnost razlage zakona – 10/31‑32/por
Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi
glavami? – 18/32/por
Razumevanje in vrednotenje trajnega sodniškega mandata –
20‑21/31/pril
Če bi lahko še enkrat študiral pravo ... – 22/31‑32/por
XVI. Nomotehnični dnevi – 28‑29/43‑44/por
Judikalizacija zakonodajnega referenduma – 33/30/por
Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava –
36‑37/37/por
15 let »pravice vedeti« – 38/22/int
Slovenija, pet minut pred dvanajsto – 38/29‑30/por
Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018 –
39‑40/39‑40/por
Iz teorije v prakso pri iskanju informacij javnega značaja –
39‑40/41/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (1.) (soavtor Primož Jamšek) –
41‑42/22‑25/por
Umetna inteligenca in možnost prevzema oblasti –
41‑42/40‑41/por
Slovenska sodišča – ugled in zaupanje v javnosti – 43/31/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (3.) (soavtorja Lora Briški in
Primož Jamšek) – 44/18‑20/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (4.) (soavtorica Lora Briški) –
45‑46/18‑20/por
Izrekanje sodb pred televizijskimi kamerami – 45‑46/21/č
Reforma slovenske demokratične in pravne države –
47/28‑30/por
K večji učinkovitosti kazenskega postopka – 47/31‑32/por
16. Dnevi evropskega prava – 48/30‑31/por

Vanja Maček
Obdelava osebnih podatkov s soglasjem ali brez – 15/20‑22/č

Martina Mahnič
O predlaganih spremembah Zakona o davku na tonažo –
48/16‑17/č

Jan Marčič Maruško
Odgovornost zdravnika izven delovnega časa – 9/13‑16/č

Zlatka Markovič
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(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo – 10/13/č
Odvetnik in pretvorba listin v elektronsko obliko – 45‑46/12/č

Slovenski poskus št. 2 – Uradni predlog novele Zakona o
varstvu osebnih podatkov (soavtorica Maja Brajnik) –
9/6‑8/č

Nič – 1/22/č
Zavrnitev, ignoriranje ali tožba? – 11/23/č
Makroekonomska uspešnost, drugi tir in z rezilno žico obdana
Slovenija – 16‑17/31/č
Trgovinska vojna – 22/22/č
Obljube in stvarnost – 27/22/č
Pravni red in zdrava pamet – 33/22/č
Kdor teče, slabo ne misli – 38/21/č

Polona Merc
Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem
zapisu – 14/28‑29/sp

Sara Mernik
Pravni in davčni vidiki tehnologije blockchain (soavtor Nejc
Goršič) – 7‑8/43‑44/por
Aktualna problematika dejanskega koncerna – 12‑13/44‑45/por

Vesna Mesec
Za zaščito dvoživk so prostovoljci, kljub srčnosti, enostavno
premalo – 24‑25/6‑8/č

Katja Meško Kuralt
Organizmi, pridobljeni z mutagenezo, in previdnostno načelo –
33/27‑28/sp

Naja Miklavc
EU‑Napotitve delavcev – spremembe pri napotitvah delavcev
od 1. januarja 2018 – 7‑8/22‑24/č

Luka Milanovič
Se obeta konec spora med Fibo in Eco? – 16‑17/14‑16/č

Vesna Miloševič Zupančič
Spremenjena vloga študentskega dela v zadnjih letih
(soavtorica Valentina Franca) – 39‑40/28/pril

Luka Mišič
Framing the Subjects and Objects of Contemporary EU Law:
díptihon o subjektih in objektih – 11/31‑33/prik
Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – 16‑17/43‑45/prik
Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev –
26/6‑8/č

Nenad Mrdaković
Nova ključna funkcija v zavarovalnicah zaradi direktive IDD? –
33/11/č

Breda Mulec
Spolno vprašanje na sodišču – 1/23/pril
Spolitiziranost proti meritokraciji – 27/3/uv

Aleksij Mužina
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN) s komentarjem – 34/31‑33/prik
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N
Anita Napotnik
Identifikacijska številka skupnosti etažnih lastnikov – 5/12/č
Nezakonito delo upravnika – 11/24/vo
Blockchain in nepremičnine – 19/8‑9/č
Odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev –
41‑42/31‑32/vo

Marjan Neuvirt
Institut sodnika na preizkusu in ureditev dedovanja v nemški
deželi Saška‑Anhalt – 45‑46/7‑9/č

Aleš Novak
Novi ustavnopravni dogmatizem? – 20‑21/18‑21/č
Pomen Pravnega terminološkega slovarja za pravno stroko in
njen razvoj – 43/33/prik

Marko Pavliha
Ali je Uber res super? (soavtor Patrick Vlačič) – 6/6‑8/č
Prvi vtisi enega od uporabnikov ob prebiranju Pravnega
terminološkega slovarja – 30‑31/43‑45/prik

Suzana Pecin
Odškodninska odgovornost organov Slovenije za kršitve prava
EU – 2/6‑9/č
Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem
Evropske unije – 36‑37/39‑41/prik

Mirko Pečarič
Koncesije za raziskave in razvoj ter socialne storitve niso
klasične koncesije storitev – 5/6‑8/č
Nejasnosti pravne narave odloka – 28‑29/25‑27/č
Neznosna lahkost bivanja: upanje v javno upravo s človeškim
obrazom – 48/12‑13/č

Jaka Pengov

Janez Novak
Začasne odredbe v kolektivnih delovnih sporih – 7‑8/6‑9/č

Marko Novak
Zapravljena ustavna priložnost – 5/3/uv
Glavobol ob težkih kazenskih zadevah – 19/3/uv
Sodni svet po Krivičevem okusu – 26/20‑21/č

Pia Novak
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (soavtorji Anže
Mediževec, Hana Šerbec, Miha Plahutnik in Ula Aleksandra
Kos) – 30‑31/8‑10/č

Tadeja Novinc
Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić – 15/12‑14/č

Vlasta Nussdorfer
Vztrajna pot do enakosti spolov – 10/3/uv
Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti – 15/3/uv

O
Valentin Orešek
Investicijska uredba in označitev vloge – 7‑8/14‑15/č

Prekinitev in nadaljevanje (ne)pravdnega postopka zaradi
začetka stečajnega postopka – avtomatizem ali presoja? –
1/11‑13/č
Narava sodelovalne dolžnosti stečajnega dolžnika – 33/13‑15/č

Marko Petek
Zloraba procesnih pravic pri prisilni hospitalizaciji –
30‑31/24‑25/č

Irena Peterlin
Ameriška izravnava obsega uvoza s carinami – 11/19‑21/č
Mednarodna trgovina in investicije na razpotju – 24‑25/31/pril
WTO, trgovinski spori in ameriški napad na delovanje
mednarodnega trgovinskega sodišča – 34/23/pril

Nataša Pirc Musar
Svoboda laganja – 3‑4/3/uv

Sabina Pirnat
Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije
OECD (soavtor Aleksander Ferk) – 18/17‑20/č
Poročanje čezmejnih dogovorov na podlagi direktive DAC6 –
49‑50/19‑21/č

Suzana Pisnik

Maks David Osojnik
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (soavtorja Primož Jamšek
in Nina Scortegagna Kavčnik) – 43/17‑19/por

Alenka Oven
Poročilo Evropski semester 2018 – 11/30‑31/por

P
Grega Pajnkihar
Uporabnost izkušnje nasledstva po nekdanji ČSZR za
nasledstvo po SFRJ – 33/6‑8/č

Marijan Papež
Dobro stanje v pokojninski blagajni nas ne sme uspavati –
43/3/uv

Marijan Pavčnik
Med Scilo stalnosti in Karibdo spremenljivosti – 1/6‑7/č
Jezik prava – 18/6‑7/č
Počitniški zapiski – 33/16‑18/č

Tomaž Pavčnik
Svoboda meglenega možica – 6/26/č
Normativni kadavri – 12‑13/32/č
Nasilneži, ignoranti in drugi robateži – 19/23/č
Lahkotnost uporabe tujega (intelektualnega) dela – 23/3/uv
Pred vrati postave (slike s Studenca) – 26/22/č
Čigav je kip dr. Janeza Drnovška? – 33/21/č
Nikakor ne! Razlog je doktrina chilling effect. – 39‑40/26/č
Neke druge vrste Susak – 47/21/č
Pritožba proti razveljavitvenemu sklepu (357.a člen ZPP) – prve
izkušnje – 48/10‑11/č

Izobraževanje delavcev na delovnem mestu – 2/18‑19/č
Odgovornost direktorja javnega zavoda – 10/17‑18/č
Obravnava in sprejetje splošnih internih aktov delodajalca –
19/17/č
Ali je študentsko delo delovno razmerje? – 24‑25/11/č
Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi –
35/23‑24/vo
Prekarno delo – 36‑37/25‑26/vo
Omejitve za mladoletne delavce – 43/23/vo
Otroško delo – 45‑46/26/vo
Napredovanje javnega uslužbenca – 47/23/vo

Miha Plahutnik
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (soavtorji Anže
Mediževec, Hana Šerbec, Pia Novak in Ula Aleksandra
Kos) – 30‑31/8‑10/č

Mojca M. Plesničar
Pravice v zaporu – 27/32‑33/prik

Mitja Podpečan
Uvod v umetno inteligenco za pravnike – 28‑29/20‑21/č

Klemen Pohar
Uporaba podobe znane osebe v videoigri – 19/32‑33/sp
Povezave med ponudniki v postopku javnega naročanja in
tveganje nesamostojnosti ponudb – 32/29/sp
Pridobljen razlikovalni učinek znamke oblike čokolade Kit Kat –
35/28‑29/sp
Sklicevanje na znamko, vir ali izdelavo v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila – 38/27‑28/sp
Vrednotenje ponudb po minimalnih zahtevah v postopku
javnega naročanja – 39‑40/35‑36/sp
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Odplačnost pogodbe kot opredelilni element javnega naročila –
45‑46/34/sp
Opredelitev predmeta javnega naročila – 47/27‑28/sp

Mark Pohar
Kako se spopasti z lažnimi novicami? – 10/6‑8/č

Mihael Pojbič
Med pravnomočnostjo in poštenostjo – 30‑31/12‑14/č

Boštjan Polegek
Ob rob predlagani sodni »reformi« – 16‑17/8‑11/č
Vezanost kazenske sankcije na sporazum o priznanju krivde –
34/12‑14/č

Janja Potisk
Zloraba plačilnih in kreditnih kartic na spletu – 12‑13/29‑31/č
Razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški v zvezi s kršitvijo
načela ne bis in idem (soavtorica Alenka Razpet) –
16‑17/25‑27/č

Denis Potočnik
Varstvo investitorjev in poenostavitev postopkov na področju
graditve objektov – 27/10‑11/č

Nace Potočnik
Bančna kriza 2008: primerjava Islandije in Slovenije –
49‑50/27/pril

Damjan Potparič
Kriminalističnoobveščevalno dejavnost kot nov pristop v boju
zoper kriminal – 16‑17/17‑18/č

Robert Preininger
Štiri odločitve vrhovnega sodišča o kreditih v švicarskih
frankih – 49‑50/6‑8/č

Mojca Prelesnik
Nova evropska uredba – 25. maja 2018 ne bo konec sveta –
20‑21/3/uv
Sodoben zakon za uresničevanje pomembne pravice –
38/3/uv

Klemen Princes
Zakonski znak preslepitve in kaznivo dejanje goljufije –
44/9‑10/č

Evelin Pristavec Tratar
K predlogu zakona o strokovnih pomočnikih sodstva – 2/3/uv

Krešimir Puharič
Pravo družb in poslovno pravo – 43/32‑33/prik

Soglasnost bančne preiskovalne komisije – 15/34/por
Člen 273 namesto 259. člena PDEU – 16‑17/46/por
(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji –
18/34/por
Posodobitev Zakona o lokalni samoupravi – 19/38/por
Leta 2017 rešenih 892.000 zadev – 20‑21/46/por
13 odstotkov manj pritožb zoper občine v letu 2017 –
22/34/por
Volilni prag za Evropski parlament do leta 2024 – 23/34/por
Arbitraža je dvostransko vprašanje – 24‑25/46/por
(Pre)počasno pogajanje o brexitu – 26/34/por
Kako ukrotiti bančnega zmaja? – 27/31‑32/por
Predlog novele ZSPDSLS – 27/34/por
50 odstotkov prodaje NLB že v letu 2018 – 28‑29/46/por
ZZZS nezakonito porabil več kot 863.875 evrov –
30‑31/46/por
Koalicija o spremembah pri imenovanju sodnikov – 32/34/por
Pregled dela Cerarjeve vlade – 33/34/por
Favorita za mesto guvernerja – 34/34/por
Premalo napredka v boju proti korupciji – 35/34/por
Potencialni kandidati za novega ustavnega sodnika –
36‑37/42/por
Prihodnost javnega naročanja je v posodobljeni tehnologiji –
38/28‑29/por
Slovensko odvetništvo v knjigi – 38/34/por
Statistično izstopanje slovenskega pravosodja – 39‑40/46/por
Umik zahteve za presojo ustavnosti – 43/34/por
ESČP zaradi bančne sanacije uvedlo postopek proti Sloveniji –
44/34/por
Prihodnost podjetništva v Sloveniji – 45‑46/35/por
Predlog za predčasno razrešitev generalnega direktorja
RTVS – 45‑46/42/por
Balkanske države na poti v EU – 47/34/por

Alenka Razpet
Razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški v zvezi s kršitvijo
načela ne bis in idem (soavtorica Janja Potisk) –
16‑17/25‑27/č

Žiga Rejc
Pogodba o opremljanju po novem Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP‑2) – 20‑21/12‑14/č
Drug kmet kot predkupni upravičenec v postopku prodaje
kmetijskih zemljišč po ZKZ – 24‑25/9‑10/č

Martina Repas

Ana Pušnik
Pojasnilna dolžnost zdravnika do pacienta – 36‑37/24‑25/č

Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih pravic – 9/32‑33/prik

Ciril Ribičič

R
Zvjezdan Radonjič
Skice za oris sodobnega Zakona o kazenskem postopku –
7‑8/9‑10/č
Pritiski – 22/3/uv
Še malo o pritiskih – 24‑25/8/odm
Sporno delo drugostopenjskih sodišč – 35/9‑10/č
Pogajanje o priznanju krivde (plea bargaining) po slovensko –
47/14‑15/č

Primož Rataj
Delovno‑ in socialnopravni položaj samozaposlenih oseb pod
drobnogledom stroke – 16‑17/42‑43/por

Urša Ravnikar Šurk
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Tožbe zoper Slovenijo na ESČP – 41‑42/46/sp
Dvig plač v javnem sektorju – 48/34/por
Z novim Družinskim zakonikom več dela sodiščem –
49‑50/46/por
Razprava o prihodnosti Evropske unije ob izdaji knjige dr.
Mateja Avblja – 15/30‑31/por

Bolje pozno kot nikoli – 3‑4/25/č
Zasluge – 10/22/č
Študentska lekcija – 16‑17/30/č
Egoizem političnih strank in poslancev – 23/22/č
Parlamentarne volitve in mladi – 30‑31/28/č
(Zlo)raba umetne inteligence – 36‑37/22/č
Vihar v kozarcu vode – 44/21/č

Vesna Rijavec
Leto 2018 – nove priložnosti za pravo in pravnike – 1/3‑4/uv

Ivan Robnik
Delovni spor o plačilu prejemkov iz delovnega razmerja –
48/6‑7/č

Jože Ruparčič
Pomen literature v sodnih odločitvah – 15/6‑8/č

Tadeja Rupnik
Spremembe davčne zakonodaje v letu 2020 (soavtorji Petra
Istenič, Irma Medle in Irena Guštin) – 6/21‑25/č

S
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S
Marko Samardžić
Pravica do analize DNK v postopku ugotavljanja očetovstva
(soavtorica Ana Harb) – 20‑21/10‑11/č
Novi Gradbeni zakon notarjem povzroča sive lase (soavtorica
Ana Harb) – 24‑25/16‑17/č

Ana Samobor
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (1. del) (soavtorji Urša
Demšar, Mohor Fajdiga, Vid Drole in Anže Kimovec) –
28‑29/9‑11/č
Kriza mednarodnega sistema zaščite beguncev in možne
rešitve – 35/30‑31/por

Vasilka Sancin
Nezaslišana lahkotnost zanikanja temeljnih postulatov
mednarodnega prava – 6/3/uv
Osamosvojitev Slovenije in ADP – 6/32‑33/prik

Alen Savić
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Daška Levstik,
Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar, Luka Žigante
in Simon Drčar) – 9/20‑21/č

Boštjan Savšek
Dileme odločanja o pravici do zdravljenja v tujini –
49‑50/12‑14/č

Dženeta Schitton
Pravna vprašanja, povezana z vplivnostnim marketingom –
12‑13/15‑17/č
Vplivnostni marketing – poslovna praksa z elementi kaznivih
dejanj? – 26/15‑17/č
Prikrito oglaševanje vplivnežev – primer Nemčije – 48/14‑15/č

Nina Scortegagna Kavčnik
Izračun odpravnine – 1/23/vo
Število delovnih ur delavke, ki dela s polovičnim delovnim
časom štiri dni v tednu – 3‑4/29/vo
Pozabili smo navesti razlog sklenitve pogodbe za določen
čas – 3‑4/29/vo
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za
določen čas – 3‑4/30/vo
Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo
odpravnine – 5/25‑26/vo
Kdaj je 58‑letni delavec v kategoriji, varovani pred
odpovedjo? – 6/27/vo
Pozabili smo napisati razlog sklenitve pogodbe za določen
čas – popravek zaradi spremembe sodne prakse VS –
6/27‑28/vo
Preizkus delavca pred zaposlitvijo in vrnitev stroškov –
7‑8/30‑31/vo
Pripravljenost na delo – 9/24‑25/vo
Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka –
10/25‑26/vo
Pogodba o izobraževanju – 11/24‑25/vo
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine – 12‑13/36/vo
Neenakomerna razporeditev delovnega časa starejšemu
delavcu – 12‑13/36/vo
Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo? – 15/25‑26/vo
Delo od doma le nekaj dni na mesec – 15/26/vo
Čakanje na delo doma, če je delavec varovana kategorija –
16‑17/33‑34/vo
Pravica do izrednega dopusta zaradi selitve – 18/23/vo
Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi –
18/23/vo
Jubilejna nagrada v javnem sektorju pri delu s krajšim
delovnim časom – 19/25/vo
Podlaga za delo družbenika v d.o.o. – 20‑21/31/vo
Usklajevanje plač – 20‑21/32/vo
Nadomestilo za brezposelnost kljub odpovedi na podlagi
negativnega mnenja? – 22/23‑24/vo
Čakanje na delo doma med postopkom odpovedi invalidu –
24‑25/32/vo

Jubilejna nagrada pri delu s krajšim delovnim časom (ne na
podlagi posebnih predpisov) – 24‑25/32‑33/vo
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden – 26/24/vo
Delovna doba pri delu s krajšim delovnim časom – 27/24/vo
Stroški prevoza na delo – 28‑29/31/vo
Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu? –
30‑31/30‑31/vo
Posnetek videonadzora kot dokaz – 32/25/vo
Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji –
32/25‑26/vo
Mnenje komisije za odpoved pogodbe o zaposlitvi – 33/23/vo
Izračun odpravnine pri pogodbi za določen čas – 33/23‑24/vo
Kratkotrajno delo – 34/23/vo
Bolniška med neplačano odsotnostjo – 35/23/vo
Po novi kolektivni pogodbi višji regres – 35/23/vo
Zagovor pri pisnem opozorilu – 36‑37/26/vo
Kdo ne sme opravljati nadurnega dela – 36‑37/26/vo
Dodatek za delovno dobo pri javnih delih – 38/22/vo
Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom –
38/22/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejšega delavca –
39‑40/29/vo
Dodatek za skupno delovno dobo ali le pri zadnjem
delodajalcu – 39‑40/29‑30/vo
Reaktivacija delnega upokojenca – 41‑42/30/vo
Dnevi slovenskih pravnikov 2018 (2.) (soavtorja Maks David
Osojnik in Primož Jamšek) – 43/17‑19/por
Nadure pri osnovi za izračun odpravnine – 43/23‑24/vo
Višina povračila stroška prehrane pri polovičnem delovnem
času – 44/23/vo
Vročitev odpovedi delavcu dan pred dopolnitvijo 58. leta –
44/24/vo
Nedeljsko delo po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine –
45‑46/26‑28/vo
Nadurno delo v praksi – 47/23/pril
Starejši delavec dela neenakomerno, ne dela pa nadur –
48/24/vo
Izplačevanje presežka ur po kolektivni pogodbi gostinstva in
turizma – 49‑50/29/vo

Alma Sedlar
Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer –
18/3‑4/uv

Branka Sedmak
Ekonomske pravice potrošnikov in krediti v švicarskih frankih –
47/11‑12/č

Sanja Sega
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o
nespodobnosti (soavtor Rok Čeferin) – 23/20‑21/odm

Maša Setnikar
Raziskava o začasnem zadržanju kazni zapora do končne
odločitve – 34/10‑11/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi – 35/17‑19/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Nemčiji –
36‑37/18‑19/č
Zadržanje pravnomočne kazni zapora v ZDA – 38/18‑19/č

Vinko Skale
Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju – 26/8‑9/č

Simona Skorpik
Spremembe ZKP in smisel tristopenjskega sojenja –
49‑50/10‑12/č

Zoran Skubic
Uber je po pravu Unije »navadna« taksi služba – 1/28‑29/sp
Dobavitelji luksuznih izdelkov lahko pooblaščenim distributerjem
prepovedo prodajo teh izdelkov prek spletnih tržnic tipa
Amazon, eBay in PriceMinister – 2/28‑29/sp
Zmaga (tudi) slovenske manjšine v Luksemburgu – 3‑4/38/sp
Dolgoročno brezobrestno kreditiranje države iz naslova odmere
DDV po pravu EU v insolvenčnih postopkih ni dopustno –
5/27‑28/sp
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Komentarji ocenjevalca na izpitni poli so (lahko) osebni podatki
kandidata – 6/30‑32/sp
Tudi TI lahko pred domačim sodiščem tožiš Facebook zaradi
kršitve zasebnosti – 7‑8/40‑41/sp
Čas pripravljenosti na domu z odzivnim časom 8 minut se
šteje za »delovni čas« in iure proprio – 9/29‑30/sp
Znižanje sodniških plač ni (vedno) v nasprotju s pravom
Unije – 10/30‑31/sp
Kdaj je arbitražna klavzula v sporazumih BIT a priori v
nasprotju s pravom EU – 12‑13/40‑41/sp
Zamuda v primeru zamude povezovalnih letov – kje tožiti? –
14/29‑30/sp
Sodišče EU je Uberju prizadejalo nov udarec – 15/29‑30/sp
Goljufija pri izdaji potrdila E 101 (A 1) je (seveda) v nasprotju
s pravom Unije – 16‑17/40‑41/sp
Spontana stavka letalskega osebja zaradi prestrukturiranja
letalskega prevoznika niso izredne razmere – 18/27‑28/sp
Promocijski posnetki na YouTubu niso avdiovizualne medijske
storitve – 19/33‑34/sp
Odziv avtorja na odmev ministrstva – 20‑21/21/odm
Nepošteni pogoji plačila šolnine – 22/28‑29/sp
Obredni zakol živali brez predhodnega omamljanja v verske
namene – 23/28‑29/sp
Pravica do odškodnine za zamujen ali odpovedan let –
24‑25/40‑41/sp
Visoke pete na sodišču – 26/31‑32/sp
Ni vsak »glen« a priori »scotch whisky« – 28‑29/38‑39/sp
Odškodnina za zamujen ali odpovedan let v primeru najema
tujega letala s posadko – 30‑31/41‑42/sp
Določitev čezmejnih stikov otrok s starimi starši po pravu
Unije – 34/27‑28/sp
(So)odgovornost skrbnikov Facebook strani za oboževalce po
pravu Unije – 36‑37/33‑35/sp
Oznanjevanje vere od vrat do vrat je lahko nezakonita
obdelava osebnih podatkov – 39‑40/36‑37/sp
Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih
lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR? – 41‑42/37‑38/sp
Komunikacijska zasebnost pri pregonu lažjih kaznivih dejanj –
43/29‑30/sp
Slovenska (in zamejska) zmaga v Luksemburgu –
45‑46/32‑33/sp
Poškodba parkiranega vozila zaradi odpiranja vrat drugega
parkiranega vozila – 47/25‑27/sp
Dr. Janko Ferk: Šestdeset let brez predaha – 48/29/zap
Okusa živila (še) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico –
49‑50/36‑37/sp

Jorg Sladič
Zakon o pravdnem postopku z novelo ZPP‑E in stvarnim
kazalom – 5/33/prik
Odgovor dr. Mencingerju: res iudicata ius facit –
12‑13/26‑27/odm
Pravni interes za negativno ugotovitveno tožbo kot obrambo
pred dajatveno tožbo pred sodiščem druge države –
32/11‑13/č
Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne
centralne banke članice Evrosistema – 35/13‑14/č
Lastna menica v izvršbi proti zavezancu potrošniku –
38/23‑27/sp
Reivindikacijska tožba, slovenski izvršilni postopek
in mednarodna pristojnost slovenskega foruma –
41‑42/18‑19/č
Tožniška varščina brez tujega državljanstva – 44/7‑8/č
Potrošniški krediti v švicarskih frankih: kako izboljšati
zakonodajo – 49‑50/9‑10/č

Kaja Smolnikar
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Alen Savić, Daška
Levstik, Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Luka Žigante in Simon
Drčar) – 9/20‑21/č

Urška Sojč
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Jadranka Sovdat
Spoštovanje ustave in nujnost sprememb – 49‑50/3/uv
Ana Srovin Coralli
Aktualne razprave Komisije ZN za mednarodno pravo o vlogi
kogentnih norm mednarodnega prava (ius cogens) (soavtor
Christian Bukor) – 39‑40/17‑19/č

Jan Stajnko
Kazenski zakonik z novelo KZ‑1E in uvodnimi pojasnili –
38/30/prik
Kibernetski kriminal: Kazniva dejanja in kazenskopravna
analiza – 41‑42/42‑43/prik

Katja Stare
Ali novi Zakon o športu spodkopava temeljna načela delovne
zakonodaje (soavtorja Matija Dušak in Mohor Fajdiga) –
30‑31/30/pril

Mitja Stefancic
Položaj slovenske manjšine v Italiji že spet kritičen – 5/15/č
Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji
in Italiji (soavtorja Katia Štefanić in Vedran Jakačić) –
30‑31/26‑27/č
Slovo enega zadnjih finančnih stebrov slovenske narodne
skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini – 39‑40/21‑23/č

Urška Stopar
Kršitev otrokove zasebnosti na spletu – 16‑17/32‑33/č
Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov na
področju cepljenja (soavtorica Patricija Kržan) – 32/23/pril

Sonja Strle
Naslovi sodelujočih v nagradni igri – 43/27/mo
Izdaja izpiska iz matične knjige umrlih – 44/27/mo
Izbris osebnih podatkov otroka s spletnega foruma –
45‑46/30/mo
Ali odprtost interneta pomeni konec današnje demokracije? –
45‑46/36‑37/por
Oglasi na Facebooku in pogodbena obdelava podatkov –
47/26/mo
Obdelava osebnih podatkov pri pošiljanju paketov – 48/25/mo
Podatki o življenjskih stroških ob pridobivanju kredita –
49‑50/31/mo

Ana Strmšnik
(Ne)ovirana napotitev delavcev v Avstrijo – 20‑21/8‑10/č

Rok Svetlič
Eksistencialna krivda Zahoda in boj za interpretacijo 297. člena
KZ‑1 – 39‑40/10‑12/č

Š
Pika Šarf
Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca –
18/23/pril
Monografija Big Data, Crime and Social Control –
20‑21/43‑44/prik

Miha Šepec
Zakon o prekrških s komentarjem – 28‑29/44‑45/prik
Dosmrtni zapor in primerjava držav EU (soavtorica Dora
Klančnik) – 49‑50/14‑16/č

Hana Šerbec
Dekolonizacija – stvar preteklosti? (2. del) (soavtorji Anže
Mediževec, Miha Plahutnik, Pia Novak in Ula Aleksandra
Kos) – 30‑31/8‑10/č

Andrej Šercer
Novosti pri distribuciji zavarovanj in varstvo potrošnikov –
32/13‑15/č

Senka Šifkovič Vrbica
Varstvo okolja – od teorije k praksi (1. del) – 12‑13/35/pril
Varstvo okolja – od teorije k praksi (2. del) – 14/24/pril
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Drago Šketa

Andraž Teršek

Preudarno izboljšati kazenskopravno zakonodajo – 47/3/uv

Maria Škof
Prenos sedeža družbe čez mejo – 48/8‑9/č

Tadej Škrube
Obseg vezanosti v pravdi na obsodilno kazensko sodbo v
povezavi s posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim
izidom – 20‑21/30‑31/č

Katja Škrubej
Pravna fakulteta in začetki slovenske državnosti 1918‑1920 –
41‑42/26/č
Začetki boja za slovenski jezik pravne znanosti – 45‑46/22/č

Uroš Škufca
Uvodna pojasnila k trem novim zakonom – 22/32‑33/prik

Sonja Šmuc
Ravnaj previdno – 33/3/uv

Igor Šoltes
Ravnanje EU, ki koristi evroskeptikom – 39‑40/3/uv

Sanela Štadler
Kako ravnati pri zavrnitvi zahtevka za povračilo stroškov
zdravljenja in rehabilitacije v tujini? – 26/17‑19/č

Marko Štante
Sprememba sodne prakse pri kaznivih dejanjih (poslovne)
goljufije – 12‑13/34‑35/č
Kaznivost objave sporočil in posnetkov s seksualno vsebino –
32/23‑24/č

Katia Štefanić
Vajeništvo in reforma poklicnega izobraževanja v Sloveniji
in Italiji (soavtorja Mitja Stefancic in Vedran Jakačić) –
30‑31/26‑27/č

Luka Štolfa
Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev (soavtor Andraž
Teršek) – 27/14‑18/č

Pavel Šturma
Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR (soavtorica Lenka
Linhartova) – 35/23/pril

Petra Šubernik
(Ne)upravljanje premoženja, odvzetega v kazenskem
postopku – 34/15‑16/č

Izhodišča za novo institucionalizacijo pravnega študija –
1/8‑10/č
Ustavna obtožba predsednika Vlade – 2/9/zap
Javno opravičilo sodnemu policistu, strokovni in zainteresirani
splošni javnosti – 2/20/odm
Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in
praksi (soavtor Jernej Medved) – 5/25/pril
Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost –
(tudi) glede svobode izražanja – 6/17‑19/odm
Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski
zbornici Slovenije (NZS) – 9/9‑12/č
Tujec – 10/12/č
Zaščititi pravico do življenja – 10/12/č
Odzivi na premierjevo trditev o domnevni pristranskosti
vrhovnega sodnika (soavtor Jan Zobec) – 11/6‑7/č
19 dni, brez počitnic – 12‑13/18‑19/č
Ustavnopravni NE! – novemu poskusu lomastenja po ustavi
(soavtorja Matej Avbelj in Jurij Toplak) – 12‑13/31/zap
V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic! – 14/3/uv
Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje
kršitve ustavnih pravic – 14/11‑12/č
Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča – 14/21/č
Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE? –
16‑17/28‑29/odm
(Ni)sva idiota: zakaj vztrajati na obkoljenih frontnih črtah
humanizma? – 16‑17/33/pril
Svoboda izražanja v postfaktični družbi – 20‑21/26‑27/prik
Svoboda izražanja in problem oblastnega predpisovanja izrazov
za transspolne osebe – 22/10‑12/č
Predsedniku republike g. Borutu Pahorju – 27/6‑7/zap
Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev (soavtor Luka
Štolfa) – 27/14‑18/č
Dlje od pristne demokracije – 28‑29/3‑4/uv

Luka Tičar
Pogled avtorja definicij in strokovnjaka – 39‑40/45/prik

Luka Martin Tomažič
Boj proti lažnim novicam kot napad na demokratične
vrednote – 3‑4/17/č
Mednarodno ekonomsko pravo in »The Don« – 11/3/uv
Poslovna praksa in negotov pravni položaj kreditnega
posrednika v pomožni funkciji (soavtor Borut Bratina) –
14/9‑10/č
Pravni režim izkoriščanja nafte in zemeljskega plina – 23/8‑9/č
Državne pomoči za okolje in energijo ter zaveze EU v režimih
GATT/WTO in ECT – 33/9‑10/č

Matej Tomažin

Janez Šušteršič
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (soavtorji Katarina
Vatovec, Jernej Letnar Černič, Ana Jevšek Pezdir, Matej
Avbelj in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril

Snežana Šušteršič
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (soavtorji Katarina
Vatovec, Jernej Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek
Pezdir in Matej Avbelj) – 44/23/pril

Novi poslovni modeli – 2/23/č
Regulativa virtualnih valut in žetonov v nastajanju – 7‑8/27/č
Gospodarska rast je, prostih dobrih delavcev pa ni –
12‑13/33/č
Volitve in borza – 18/22/č
Prevzemni val razkriva slabo korporativno upravljanje –
23/23/č
Zakaj ni gneče? – 28‑29/29/č
Nas je izgubljeno desetletje kaj naučilo? – 34/21/č

Jani Toplak

Lena Šutanovac
Javno predstavljanje istospolnega načina življenja – 9/28‑29/sp

T
Jasmina A. Tabaković
Kazenskopravni vidik nadomestnega materinstva – 44/16‑18/č

Urška Tadina
Potrebna skrbnost strank v pravdnem postopku pred in po
sprejetju novele ZPP‑E – 15/25/pril

Maks Tajnikar
Ekonomika podjetja – 1/32‑33/prik

Pravno varstvo oseb, ki živijo z virusom HIV, v zdravstvenih
ustanovah – 44/11‑12/č

Jurij Toplak
Turčija, Rusija in Aleš Galič – 5/22/odm
Ustavnopravni NE! – novemu poskusu lomastenja po ustavi
(soavtorja Matej Avbelj in Andraž Teršek) – 12‑13/31/zap

Toni Tovornik
Lani končanih nekaj odmevnih zadev – 1/34/por
Pregon bančne kriminalitete – 2/34/por
Izbrisani vložili 331 tožb – 3‑4/46/por
ESČP lani izdalo 12 sodb v zvezi s Slovenijo – 5/34/por
Klemenčič že drugič počepnil pred istim zidom – 6/34/por
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Obljubljene reorganizacije sodišč ne bo – 7‑8/46/por
Spodbudne številke z ESČP – 9/34/por
Napoved tožbe proti Hrvaški – 10/34/por
SE nadzira še 30 sodb proti Sloveniji – 11/34/por
Zasedenost zaporov se zmanjšuje – 12‑13/46/por
US predstavilo poročilo o delu – 14/34/por

Jernej Tovšak
Vzpostavljanje pozitivne investicijske klime – 12‑13/3‑4/uv

Miha Trampuž
Medijski pravili »must‑carry« in »must‑offer« v razmerju do
avtorske in sorodnih pravic – 2/24/pril

Katarina Vatovec
Vladavina prava, populizem in militantna demokracija v Evropi
(soavtor Dejan Valentinčič) – 23/30‑31/por
Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje
večdimenzionalne ideologije na sodiščih (soavtorji Jernej
Letnar Černič, Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir, Matej
Avbelj in Snežana Šušteršič) – 44/23/pril

Luka Vavken
Domet prepovedi reformatio in peius – 19/11‑14/č

Gregor Verbajs

Boštjan Tratar
Zbornik 13. dnevi prekrškovnega prava – 39‑40/42‑43/prik

Matjaž Tratnik
Brexit in državljanstvo (soavtorica Petra Weingerl) –
30‑31/6‑7/č

Verica Trstenjak
Od soldatov, tankov, tožb do arbitraž ter diplomacije –
16‑17/3‑4/uv

U
Lojze Ude
Dr. Marko Ilešič, sedemdesetletnik – 2/29‑30/zap

Boštjan Udovič
Pogoji za opravljanje upravljanja – 2/12‑13/č
Časovno omejen mandat ni rešitev za težave pri upravljanju –
30‑31/17‑18/č
Sosed v večstanovanjski hiši obnavlja stanovanje –
30‑31/30/vo
Nesoglasja med etažnimi lastniki in upravniki – 39‑40/24‑25/č
Občina kot etažna lastnica in rezervni sklad – 41‑42/30‑31/vo

Nejc Urankar
Kolektivne tožbe na področju ICO‑projektov: učinkovito
sredstvo za odvračanje od kršitev ali nepotrebna
grožnja? – 20‑21/16‑17/č

Helena Uršič
Pravica do prenosa po Splošni uredbi o varstvu osebnih
podatkov – kaj, kako, čemu? – 20‑21/22‑24/č

V
Milan Vajda
Sodna poravnava in kazenski postopek – 43/13‑14/č

Sebastijan Valentan
Resnica v kanonskih zakonskih pravdah (3. del) – 1/15‑16/č
Zasebne šole in Ustavno sodišče čakajo že četrto leto –
7‑8/20‑22/č
Papež Frančišek – zakonodajalec, ki mu gre za človeka –
14/16‑17/č
Zaradi poročne torte na sodišče – lezbijki zahtevali, da jima
kristjanka speče torto – 20‑21/36‑38/sp
Kanonsko/cerkveno pravo v odnosu do prava države –
24‑25/12‑14/č
Religijsko javno pravo – 30‑31/20‑22/č
Nedostopni mnenji Evropske komisije o arbitraži – 34/7‑9/č
Univerzalni periodični pregled države v Svetu OZN za
človekove pravice in vloga civilne družbe – 39‑40/19‑21/č
Primer Strehovec: ko javno udejanjanje verske svobode
postane kaznivo dejanje – 43/11‑13/č

Dejan Valentinčič
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Luigi Varanelli
Grožnja in vprašanje neveljavnosti pogodbe – 45‑46/10‑11/č

Vladavina prava, populizem in militantna demokracija v Evropi
(soavtorica Katarina Vatovec) – 23/30‑31/por
Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin? – 26/12‑14/č

Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa (soavtorica
Ajda Vodnjov) – 30‑31/22‑23/č

Branko Vidič
Sistemske pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja –
33/23/pril

Boris Vinski
Nekonsistentnost 82. člena Gradbenega zakona –
12‑13/27‑29/č

Patrick Vlačič
Ali je Uber res super? (soavtor Marko Pavliha) – 6/6‑8/č

Luka Vlačić
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (1. del) – 12‑13/21‑25/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (2. del) – 14/18‑20/č
Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega
izpita (3. del) – 15/17‑19/č
Definicija minimalne plače in (ne)vštevanje dodatnih elementov
plače – 19/25/pril
Vračilo neupravičeno prejetega denarnega nadomestila,
izplačanega zaradi napake države – 20‑21/38‑40/sp
Dostop do sodišča ob tožbi zaradi mučenja v tujini –
24‑25/38‑39/sp
Urejanje rezidentskega statusa dolgoletnih prebivalcev brez
državljanstva – 26/28‑29/sp
Vrnitev v preteklost – revizija zadeve Irska proti Združenemu
kraljestvu – 27/27‑29/sp
Obravnava domnevnih policijskih kršitev 3. člena EKČP –
28‑29/40‑42/sp
Pravica do poštenega sojenja in neenotna sodna praksa
nacionalnih sodišč – 30‑31/37‑39/sp

Aleš Vodičar
Zavarovalniška goljufija – 19/10‑11/č

Ajda Vodnjov
Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa (soavtor
Gregor Verbajs) – 30‑31/22‑23/č

Zvone Vodovnik
Spreminjanje pravne narave starostne pokojnine – 11/24/pril

Vinko Volčanjk
Načelo medsebojnega priznavanja blaga mora upoštevati
slovenske pravilnike in zakonodajo – 47/19‑20/odm

Dida Volk
Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi
insolventnosti – 49‑50/17‑19/č

Matej Vošner
Objava podatkov o nadurah učiteljev – 1/26/mo
Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi –
2/27/mo
Posredovanje osebnih podatkov umrlih oseb – 3‑4/33/mo
Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvidov delavcev –
6/29/mo
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Osebni podatki za evidenco športnikov – 7‑8/32/mo
Uporaba tolmača na delovnem mestu – 10/27/mo
Identifikacija z vozniškim dovoljenjem na banki – 11/26/mo
Naslovi službene elektronske pošte – 12‑13/38/mo
Hramba podatkov o prijavljenem gostu – 14/26/mo
Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke
osebnega avtomobila na zahtevo delodajalca – 15/28/mo
Video in avdio nadzor ter rok hrambe osebnih podatkov –
16‑17/35/mo
Objava liste kandidatov na oglasni deski društva – 18/26/mo
Objava posnetkov športnih sodnikov – 19/28/mo
Policisti in obdelava osebnih podatkov – 20‑21/33/mo
Neposredno trženje in GDPR – 22/26/mo
Neposredno trženje in GDPR – 23/26/mo
Kopiranje osebnega dokumenta v banki – 24‑25/36/mo
Osebni podatki javnih uslužbencev – 26/26/mo
Kontaktni podatki skrbnikov pogodb – 27/26/mo
Objava rezultatov športnih tekmovanj – 28‑29/34/mo
Prenos OP v ZDA in biometrijski podatki – 30‑31/33/mo
Posredovanje osebnih podatkov RTV – 32/28/mo
Pravica do izbrisa osebnih podatkov pri ponudniku interneta –
33/26/mo
Poraba vode je lahko osebni podatek – 34/26/mo
Soglasja polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove
ocene – 35/27/mo
Osebni podatki delavcev na gradbišču – 36‑37/29/mo
Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli – 38/25/mo
Poskusno delo – 39‑40/30/vo
Posredovanje osebnih podatkov med zavarovalnicami –
39‑40/33/mo
Ponovno soglasje članov sindikata za obdelavo osebnih
podatkov – 41‑42/34/mo
Poskusno delo v zakonodaji in praksi – 48/23/pril

Jaša Vrabec
Kako izboljšati zaupanje v sodstvo s postopkovno
pravičnostjo? – 41‑42/6‑8/č

Slađana Vrenčur
Poenostavljena prisilna poravnava na nezavarovani del
zavarovane terjatve, vključene v posodobljeni seznam
terjatev – 23/14‑15/č

Postopek za ponovni sprejem – 9/31/sp
Povrnitev stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami –
10/25/vo
Pes v skupnih prostorih – 19/25‑26/vo
Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto –
20‑21/40‑41/sp
Subsidiarna zaščita žrtve preteklega mučenja v primeru
poslabšanja zdravstvenega stanja – 22/30/sp
Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved –
23/24/vo
Pravica istospolnega zakonca do prebivanja – 26/32‑33/sp
Lajež v večstanovanjski hiši – 27/23‑24/vo
Sprememba spola in pravica do starostne pokojnine –
28‑29/39‑40/sp
Dogovor o preživljanju v obliki notarskega zapisa –
34/23‑24/vo
Odpoved dediščini v korist otroka – 43/24/vo
Najemnikova odpoved in plačilo najemnine – 44/24/vo
Ustna oporoka – 45‑46/28/vo
Davek na dediščino – 47/23‑24/vo
Otrokova tožba zaradi šolanja na domu – 48/23‑24/vo
Pravica dedičev do neizplačanega nadomestila za letni
dopust – 48/28‑29/sp

Petra Weingerl
O digitalni preobrazbi in odpadni embalaži – 1/21/č
Kave bi, a skodelico manj na dan – 7‑8/26/č
Kdo je potrošnik v digitalnem okolju? – 14/22/č
Krožno gospodarstvo: premik od individualnih interesov h
kolektivnim – 20‑21/28/č
Preplet znanosti in prava na področju zdravil in medicinskih
pripomočkov – 27/21/č
Brexit in državljanstvo (soavtor Matjaž Tratnik) – 30‑31/6‑7/č
Izpolnitev pogodbe preko spletne platforme – 34/20/č
Nov kamenček v mozaiku odnosov med Sodiščem EU in
nacionalnimi sodišči – 41‑42/27/č
Listina EU o temeljnih pravicah in zasebnopravna razmerja –
48/21/č

Z

Blažka Vrsajković
Novosti pri poročanju sobodajalcev – Register nastanitvenih
obratov (RNO) ter poročanje o gostih in prenočitvah
(eTurizem) – 2/10‑12/č

Larisa Vrtačnik
Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave (soavtor
Jaka Cepec) – 16‑17/21‑25/č

Katarina Vučko
Pravica do odvetnika v kazenskem postopku – stanje in izzivi
(soavtorica Neža Kogovšek Šalamon) – 18/13‑15/č

Igor Vuksanović
Konflikti interesov pri izobraževanjih javnega sektorja – 26/3/uv
Je res treba širiti pojem prepovedanega sovražnega govora? –
36‑37/6‑8/č
Verjeti ali vedeti – 41‑42/43‑45/prik
Hladen tuš za kreditojemalce v švicarskih frankih – 47/13‑14/č
Pravice storilcev nad pravicami učenk – žrtev? – 48/17‑19/č

W
Nana Weber
Ponovna zaposlitev upokojenke in pravica do odpravnine –
2/24/vo
Odpoved iz poslovnih razlogov starejši delavki – upoštevanje
znižanja starostne meje – 3‑4/30/vo
Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem – 3‑4/40/sp
Društvo kot sobodajalec – 5/26/vo
Osebni stečaj in plačilo posebnega pogoja po kazenski
obsodilni sodbi – 9/24/vo

Gregor Zagozda
Portal IUS‑INFO v dobi digitalne transformacije –
49‑50/41‑42/prik

Kristjan Zahrastnik
Mikrotransakcije v videoigrah (soavtor Denis Baghrizabehi) –
45‑46/13‑14/č

Drago Zajc
Učinkovitost delovanja Državnega zbora RS v sedmem
mandatu – 28‑29/30/pril

Mitja Zakelšek
Izogibanje javnemu naročanju med povezanimi podjetji
kot posledica napačne implementacije direktive EU? –
30‑31/15‑16/č

Aleš Završnik
Digitalni gerrymandering – 5/23/č
Ekonomija pozornosti – 9/22/č
Lažne novice in razpad realnosti – 15/23/č
Algoritmično pravosodje – 22/21/č
Empatična tehnologija in vladavina algoritmov – 28‑29/28/č
Čigavi so podatki o možganih? – 35/21/č
Pravna subjektiviteta umetne inteligence – 43/20/č
Lažnivčeva dividenda in globinski ponaredki – 49‑50/25/č

Nejc Zemljak
Ravnanje z odpadki v luči institutov stvarnega prava –
28‑29/15‑16/č
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Ž

Barbara Zobec
Nevarni vrhovni sodniki – 3‑4/22/odm
Problematika privolitve mladoletnega oškodovanca po drugem
odstavku 287. člena KZ‑1 – 22/23/pril

Jan Zobec
Odzivi na premierjevo trditev o domnevni pristranskosti
vrhovnega sodnika (soavtor Andraž Teršek) – 11/6‑7/č
Kot smetana na torti – 48/3/uv

Tilen Zonta
Nova sorodna pravica organizatorjev športnih prireditev –
36‑37/12‑13/č
Prihodnost znamk in geografskih označb – 41‑42/39‑40/por
Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (soavtorica Maja
Bogataj Jančič) – 45‑46/15‑17/č
Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564 –
48/19‑20/č

Juruša Zorčič
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Alen Savić, Daška
Levstik, Eneja Kovač, Kaja Smolnikar, Luka Žigante in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č

Boštjan Zrnec Orlič

Vid Žepič
(Ne)predvidljivost v pravu neposlovne odškodninske
odgovornosti – 11/17‑19/č

Matija Žgur
O razblinjenih sanjah glede razpravne etike – 1/19‑20/odm
Novi izzivi za demokracijo – 1/30‑31/por
Kriptovalute in blokovne verige – modni muhi ali novi
internet? – 7‑8/44‑45/por
Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v
Ljubljani (soavtor Samo Bardutzky) – 24‑25/42‑43/por
Politična kazniva dejanja – 36‑37/9‑11/č

Luka Žigante
Kdo je okoljsko razseljena oseba? (soavtorji Alen Savić, Daška
Levstik, Eneja Kovač, Juruša Zorčič, Kaja Smolnikar in
Simon Drčar) – 9/20‑21/č

Alenka Žnidaršič Kranjc

Redefinicija kazenskega pregona z Avtentično razlago ZKP –
5/16‑18/č

Petra Zupančič

Enakost v revščini ali v bogastvu? – 39‑40/27/č
Dvignimo plače v javnem sektorju za polovico! – 45‑46/24/č

Bruna Žuber

Pravni položaj nepoplačanih upnikov – 19/34‑35/por

KAZALO 2018 – Spletni smerokaz
Enostavni računi: <http://www.enostavni‑racuni.eu/> –
1/38
Pomoč beguncem: <http://www.vlada.si/pomoc_
beguncem> – 2/38
Spletno oko: <http://www.spletno‑oko.si/> – 3‑4/50
SI‑CERT: <https://www.cert.si/> – 5/38
Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor:
<http://www.mirovni‑institut.si/govor> – 6/38
Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj:
<http://www.policija.si/apps/obvescanje_
oskodovancev/form.php> – 7‑8/50
Aplikacija MSP test: <https://e‑uprava.gov.
si/drzava‑in‑druzba/e‑demokracija.html> – 9/38
Fakulteta za management in pravo Ljubljana:
<http://www.mlcljubljana.com/> – 10/38
CVRIA: <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.
europa.publications.cjeu> – 11/38
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo:
<http://www.socialna‑druzba.si/> – 12‑13/50
Consumer Law Ready: <http://www.consumerlawready.
eu/> – 14/38
e‑JN: <https://ejn.gov.si/> – 15/38
Portal plač JS: <http://www.pportal.gov.si/> – 16‑17/50
MEPranking: <http://www.mepranking.eu/> – 18/38
Poišči odvetnika: <https://e‑justice.europa.eu/content_
find_a_lawyer‑334‑sl.do?init=true> – 19/42
smsPASS: <https://sicas.gov.si/bl/login?entityID=SICAS_
EUPRAVA> – 20‑21/50
Prostorski informacijski sistem: <http://www.pis.gov.
si/> – 22/38
Normativni števec: <http://www.pisrs.si/Pis.
web/normativniStevec> – 23/38
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Mojca Žagar Karer
Pravni terminološki slovar – komu je namenjen? – 32/33/prik
Zgradba slovarskega sestavka v Pravnem terminološkem
slovarju – 36‑37/41/prik

Uredba o upravnem poslovanju – 35/32‑33/prik

Zagovornik načela enakosti: <http://www.zagovornik.
si/> – 24‑25/50
Slovenska poslovna točka: <http://www.evem.gov.si/> –
26/38
Komisija za preprečevanje korupcije: <http://www.
kpk‑rs.si/> – 27/38
Prenovljeni portal IUS‑INFO: <https://novi.iusinfo.si/> –
28‑29/50
SOLVIT: <http://ec.europa.eu/solvit/index_sl.htm> –
30‑31/50
Slovenija 2050: <https://slovenija2050.si/> – 32/38
Poslovanje sodstva: <http://www.sodisce.si/poslovanje_
sodstva> – 33/38
Varno in spodbudno učno okolje: <http://www.mizs.
gov.si/si/varno_in_spodbudno_ucno_okolje> – 34/38
Vozniški izpit: <https://vozniski‑izpit.com/> – 35/38
Urad za mladino: <http://www.mlad.si/> – 36‑37/46
Portal upravnih enot: <http://www.upravneenote.gov.
si/> – 38/38
Informacije za tujce: <http://www.infotujci.si/> –
39‑40/50
Tvoja Evropa: <https://europa.
eu/youreurope/citizens/index_sl.htm> – 41‑42/50
Spletni smerokaz: <https://www.nasodiscu.si/> – 43/38
Inštitut za računovodstvo: <https://www.iracunovodstvo.
eu/> – 44/38
Inštitut za kanonskopravne vede: <https://www.
kanonist.eu/> – 45‑46/46
Kaj Evropa počne zame: <https://www.
what‑europe‑does‑for‑me.eu/> – 47/38
Tokrat grem volit – Evropske volitve: <http://www.
tokratgremvolit.eu/> – 48/38
Ti odločaš o osebnih podatkih: <https://tiodlocas.
si/> – 49‑50/50
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

