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KAZALO 2019 statistika
Avtorji: 265

Sodna praksa: 141

Uvodniki: 37

Intervjuji: 3
Poročila: 100

Članki: 373

Prikazi: 140
Odmevi: 25
Knjige naših avtorjev: 41
Priloge: 34

Knjige tujih avtorjev: 64

Erarjeve meje: 42

Spletne strani: 35

Vprašanja in odgovori: 99

Zapisi: 12

Mnenja organov: 74

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352‑0730
Leto 38 (1373‑1422)
Letnik 2019: PP 1‑50

A
agrarna skupnost
Agrarne skupnosti: kako ozdraviti hromega (Mitja Lojen) –
32/10‑13/č
  

  

  

  

alkohol
Vinjen na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 5‑6/29‑30/vo

alternativno reševanje sporov

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku
2019. 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, Zaznamovalo
nas je in Z orumenelih listov), napovedi seminarjev in
drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napovednik),
razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi), obvestila
o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih (rubrike
Vlada RS, Gradiva DZ RS in Vacatio legis) ter vsebine
revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo
po eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah,
nekateri pa tudi po štirih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za podatki o objavi imajo naslednji pomen:
č
= članek, razprava
erar = priloga Erarjeve meje
int = intervju
mo = mnenje organa
odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče
por =	poročilo (na primer z dogodka, seminarja, seje,
srečanja, o dejavnosti organa, društva)
prik =	prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov, 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)

Nova Ljubljanska mediacijska pravila (Marko Djinović) – 7/18‑19/č
Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU (Katja Modic) –
49‑50/31‑32/por

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Arbitražna odločba in neskončna vera v vladavino prava (Boštjan
J. Turk) – 19/18‑19/č
Lustracija (Hinko Jenull) – 49‑50/15/č

Argentina
S stoletno obveznico iz krize v krizo (Črt Jakhel) – 17‑18/28/č

argumentacija
Črkobralstvo in pravna argumentacija (Boštjan J. Turk) –
8/16‑17/č

arheologija
Nedolžno zbirateljstvo ali plenjenje kulturne dediščine? (Izidor
Janžekovič) – 12/9‑11/č
Arheolog, nebodigatreba pri gradnji? (Izidor Janžekovič) –
19/12‑13/č

arhiv
Prenos avtorskih pravic izvajalca na nacionalni arhiv brez
izrecnega dovoljenja njegovih pravnih naslednikov (Zoran
Skubic) – 49‑50/26‑27/sp

Avstrija
Potrošniški krediti, nominirani v švicarskih frankih – na Hrvaškem,
v Avstriji, Italiji, Romuniji in Španiji (Jorg Sladič) – 7/23/pril
Ko referenčna obrestna mera kreditne pogodbe postane negativna
(Tim Horvat) – 12/28‑29/sp
Prepoved diskriminacije na podlagi verske pripadnosti in (še)
dopustna ureditev praznikov (Zoran Skubic) – 14/28‑29/sp
Priznanje avstrijske zamudne sodbe zaradi neplačila prispevkov
slovenskega podjetja (Zoran Skubic) – 20/28‑29/sp
Boj za pravice narodnostnih manjšin v Uniji se nadaljuje pri
kohezijski politiki (Zoran Skubic) – 33/27‑29/sp
Ponovna zamejska (in slovenska) zmaga v Luksemburgu (Zoran
Skubic) – 42‑43/38‑39/sp
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Odreditev izbrisa žaljivega komentarja na Facebooku (Zoran
Skubic) – 46/28‑29/sp
Kmečki strah – volk samotar kot časopisna senzacija leta 1913 v
slovenskih deželah (Zoran Skubic) – 48/12‑13/č
Vsebinski dostop do sodnega varstva na okoljskem področju (Igor
Vuksanović) – 48/27‑28/sp

avtomobili
glej tudi cestnoprometno pravo
Izzivi pravne ureditve avtonomnih cestnih vozil (Jure Jakšić) –
13/8‑9/č

avtorsko pravo
Kršenje avtorskih pravic na spletu pod krinko družine (Zoran
Skubic) – 1‑2/34‑35/sp
Reforma avtorske zakonodaje EU pred tretjim branjem (Dušan
Caf) – 8/19‑20/č
Izobraževalne izjeme v direktivi EU o avtorski pravici na enotnem
digitalnem trgu (Luka Novak) – 14/7‑9/č
Dovoljeno fotokopiranje strokovne knjige (Nana Weber) –
15/23‑24/vo
Reproduciranje za privatno in drugo lastno uporabo (Luka
Novak) – 17‑18/20‑22/č
Dan odprtega znanja (Tilen Zonta) – 26/30‑31/por
Avtorskopravni vidiki poskusov digitalizacije univerzalnega
knjižnega fundusa (Luka Novak) – 28‑29/19‑21/č
O smiselnosti konkurence pri kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (Meta Mencinger) – 32/17‑19/č
Ali je svoboda obveščanja glede vsebine zaupnih poročil o
vojaškem stanju lahko omejena z avtorsko pravico? (Zoran
Skubic) – 38‑39/41‑ 42/sp
Pravnoorganizacijska oblika organizacij za kolektivno upravljanje
avtorskih pravic (Gorazd Trpin in Ingrid Kovšca Pušenjak) –
44/15‑16/č
Kršitev pravice do svobode izražanja z zavrnitvijo izdaje dovoljenja
za reproduciranje filmov (Ana Pakiž) – 44/29‑31/sp
Prenos avtorskih pravic izvajalca na nacionalni arhiv brez
izrecnega dovoljenja njegovih pravnih naslednikov (Zoran
Skubic) – 49‑50/26‑27/sp

Azerbajdžan
(Pre)pozna registracija kandidatur kot kršitev EKČP (Luka Vlačić) –
38‑39/39‑ 40/sp

B
bančništvo
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Izzivi poglabljanja evropske bančne unije (Jakob Cerovšek) –
1‑2/10‑11/č
Potrošniški krediti v švicarskih frankih v francoski zakonodaji in
sodni praksi (Jorg Sladič) – 3/12‑13/č
Kako se lahko upremo zasebnim cenzorjem? (Igor Vuksanović) –
4/6‑ 8/č
Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba – dolgoročni kredit v
CHF – ničnost pogodbe – 5‑6/30‑34/sp
ECB in interesne skupine proti Sloveniji (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
7/22/č
Potrošniški krediti, nominirani v švicarskih frankih – na Hrvaškem,
v Avstriji, Italiji, Romuniji in Španiji (Jorg Sladič) – 7/23/pril
Tožba Evropske komisije zaradi hišnih preiskav na BS (Urša
Ravnikar Šurk) – 8/34/por
Lojalno sodelovanje z Evropsko centralno banko (Patricij Maček) –
9‑10/37‑38/por
Ničnost kreditnih pogodb, sklenjenih s tujimi bankami (Nana
Weber) – 11/29‑30/sp
Ko referenčna obrestna mera kreditne pogodbe postane negativna
(Tim Horvat) – 12/28‑29/sp
Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v
švicarskih frankih (Primož Jamšek) – 12/30‑31/por
Napačno zapisana številka IBAN pri nakazilu prek e‑bančništva
gre »na račun« stranke (Zoran Skubic) – 17‑18/36‑37/sp

Pojasnilna dolžnost pri posojilih v švicarskih frankih (Urša Ravnikar
Šurk) – 19/30‑31/por
Sodelovanje delavcev pri upravljanju bank – 27/24/sp
Obrestne mere, evolucija in kreacionizem (Črt Jakhel) –
28‑29/28/č
Izvršilno sodišče in presoja nepoštenosti pogojev (Nana Weber) –
28‑29/39‑ 40/sp
Prvo desetletje boja proti varčevalcem (Črt Jakhel) – 30‑31/27/č
Obvestilo potrošniku o višini posojila v tuji valuti po sklenitvi
posojilne pogodbe (Alenka Antloga) – 30‑31/37‑38/sp
Elastika (Primož Cencelj) – 36/21/č
Izbris kvalificiranih obveznosti bank: Pravna analiza primera Kotnik
(Katarina Zajc) – 36/32‑33/prik
Z Banko Slovenije hitreje do recesije (Črt Jakhel) – 40‑41/27/č
Rešitve in odprta vprašanja ureditve varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank (Miloš Dimitrijević) –
42‑43/9‑10/č
Razmišljanje o prihodnosti (Primož Cencelj) – 47/21/č
Krediti v švicarskih frankih po ustalitvi sodne prakse pred Vrhovnim
sodiščem (Jorg Sladič) – 49‑50/17/pril

Banka Slovenije
Tožba Evropske komisije zaradi hišnih preiskav na BS (Urša
Ravnikar Šurk) – 8/34/por
Lojalno sodelovanje z Evropsko centralno banko (Patricij Maček) –
9‑10/37‑38/por
Nacionalni svet za plačila (NSP) – 24‑25/25/erar
Tožba Evropske komisije zaradi hišne preiskave v Banki Slovenije
(Blaž Mrva) – 26/16‑18/č
Z Banko Slovenije hitreje do recesije (Črt Jakhel) – 40‑41/27/č
Rešitve in odprta vprašanja ureditve varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank (Miloš Dimitrijević) –
42‑43/9‑10/č

begunci
glej tudi tujci
Tihotapljenje migrantov: med suhoparnimi številkami in medijskim
izmikanjem (Peter Jančič) – 33/13‑15/č
Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode
izražanja (Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 45/29‑30/por

Belgija
Uklonilni zapor ni »kazenska sankcija« v smislu izvrševanja
Okvirnega sklepa 2006/783 (Zoran Skubic) – 9‑10/34‑35/sp
Izguba davčnih ugodnosti zaradi znižanja višine davka za
neobdavčen dohodek iz tujine lahko krši pravico do prostega
gibanja delavcev (Alenka Antloga) – 17‑18/37‑38/sp
Konvencijske zahteve pri ugotavljanju veljavnosti odstopa člana
parlamenta (Luka Vlačić) – 24‑25/33‑34/sp

Beneška komisija
Miselni tok ločenih mnenj (Ciril Ribičič) – 8/21/č
Ločena mnenja tudi v Beneški komisiji? (Ciril Ribičič) – 14/21/č
Lobiranje za verske objekte v Črni gori (Ciril Ribičič) – 27/20/č
Protestiram (Ciril Ribičič) – 36/20/č
Blažev žegen (Ciril Ribičič) – 42‑43/27/č
Rumeni karton (Ciril Ribičič) – 48/16‑17/č

blago
Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga (Nana
Weber) – 19/28‑29/sp

blagovna znamka
Omejitev pravic iz znamke – 21‑22/34‑35/sp
Prepoved registracije nemoralnih in škandaloznih znamk
je v nasprotju s prvim amandmajem (Luka Vlačić) –
34‑35/35‑36/sp
Omejitev pravic imetnika znamke – besedna znamka – figurativna
znamka – označba storitve – 36/24‑26/sp
Ali je mogoče registrirati kombinacijo barv? (Klemen Pohar) –
36/29‑30/sp
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bolniški stalež
glej tudi delovno pravo
Kopičenje letnega dopusta zaradi bolniškega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 4/21‑22/vo
Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri poskusnem
delu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 12/23/vo
Bolniški stalež – delitev bremena med delodajalci in javnimi
blagajnami po Evropi (Špela Lovšin) – 14/10‑13/č
Prostovoljni gasilec se je poškodoval na intervenciji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 15/24/vo
Napako osebne zdravnice je ZZZS neupravičeno prevalil na
zavarovanca – 17‑18/33/mo
Dolgotrajno odločanje ZZZS in neprimeren odnos do bolnice –
26/27/mo
Enaintrideseti dan bolniške pri dveh delodajalcih (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 27/23/vo
Elektronski bolniški list (Nina Scortegagna Kavčnik) – 44/25/vo
Delavec koristi presežek ur namesto bolniškega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45/23‑24/vo
eBOL na spletnem portalu SPOT (Patricij Maček) – 48/38/prik

borza
glej tudi ekonomija in investicije
Pogumno v 2019 (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 1‑2/24/č
Skromni rezultati pregona borzne kriminalitete (Hinko Jenull) –
5‑6/6‑ 8/č
Bayer slabo pleše (Črt Jakhel) – 23/20/č
Kje je šov in kje je resni biznis? (Primož Cencelj) – 32/21/č
Elastika (Primož Cencelj) – 36/21/č
Razmišljanje o prihodnosti (Primož Cencelj) – 47/21/č

brexit
glej tudi Velika Britanija
15. obletnica slovenskega članstva v EU v času brexita (Janja
Hojnik in Petra Weingerl) – 20/31/por
Osem Draghijevih let (Primož Cencelj) – 42‑43/28/č
Decembra zopet predčasne volitve v Veliki Britaniji (Urša Ravnikar
Šurk) – 42‑43/46/por
Izzivi prihodnosti Evropske unije (Polona Batagelj) – 44/34‑35/por

glej tudi nadomestila
Odpoved starejši delavki – prejemanje denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti (Nana Weber) – 11/22‑23/vo
Alternativa minimalni plači je minimalni dohodek (Anže Burger) –
20/20/č
Nadomestilo za brezposelnost pri sporazumnem prenehanju
delovnega razmerja (Nana Weber) – 20/23‑24/vo
Kdaj vročiti odpoved delavcu, ki ima pravico do 25 mesecev
nadomestila za brezposelnost (Nina Scortegagna Kavčnik) –
40‑41/29/vo

C
carinska unija
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izvoz blaga z dvojno rabo –
16/22/erar
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izstop Združenega kraljestva iz
Evropske unije – 16/22/erar
Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1.
oktober 2019 – 37/22/erar

center za socialno delo
glej tudi socialno varstvo
Družinskemu zakoniku na pot (Mateja Končina Peternel) – 14/3/uv
Ali CSD sme posredovati podatke upravni enoti (Sonja Strle) –
20/26/mo

cestnoprometno pravo

civilno pravo
Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode? (Igor Vuksanović) –
23/14‑16/č
Odziv na članek »Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode?«
(Tomaž Pavčnik) – 24‑25/14/odm
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (2.) (Petra Lamovec
Hren) – 24‑25/35‑36/por
Agrarne skupnosti: kako ozdraviti hromega (Mitja Lojen) –
32/10‑13/č
Uporaba teorije o realizaciji pri odločanju o premoženjskopravnem
zahtevku (Luka Vavken) – 37/21/pril
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (1.) (Sonja Strle, Nina
Scortegagna Kavčnik, Patricij Maček in Urša Ravnikar Šurk) –
40‑41/21‑25/por

civilno procesno pravo
Civilno procesno pravo (Aleš Galič) – 13/31‑33/prik
Stranka sodnega postopka kot storilec kaznivega dejanja krive
izpovedbe (Alenka Razpet) – 16/6‑7/č
Dokazi, pridobljeni na nedovoljen način, v civilnih postopkih
(Aljoša Polajžar) – 21‑22/10‑12/č
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku (Domen Neffat
in Leonardo Rok Lampret) – 34‑35/23‑25/č
Uporaba tretjega odstavka 125. člena ZPP‑E glede dopustnosti
revizije (Robert Preininger) – 45/8‑9/č
Neustavnost dela Zakona o pravdnem postopku (Urša Ravnikar
Šurk) – 47/34/por

Č
človekove pravice

brezposelnost

glej tudi infrastruktura

Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj
(Zoran Skubic) – 12/27‑28/sp
Izzivi pravne ureditve avtonomnih cestnih vozil (Jure Jakšić) –
13/8‑9/č
Aktualna vprašanja inteligentnih prometnih sistemov (Marcel
Hajd) – 15/18‑20/č
Električni skiroji in cestnoprometna pravila (Jure Jakšić in Jure
Pirc) – 28‑29/13‑14/č
Optično prepoznavanje registrskih tablic – 30‑31/29/sp
Optično prepoznavanje registrskih tablic – 32/24/sp

glej tudi EKČP, Varuh človekovih pravic in ESČP
Učinek »međutim« in maličenje temeljnih svoboščin (Lovro
Šturm) – 1‑2/20/odm
Med človečnostjo in proceduro (Hinko Jenull) – 3/20/č
Kako se lahko upremo zasebnim cenzorjem? (Igor Vuksanović) –
4/6‑ 8/č
Osebni pregledi obsojencev v luči človekovih pravic (Ivan Šelih) –
5‑6/14‑16/č
Zadnje stopinje v vlogi varuhinje (Vlasta Nussdorfer) – 8/3/uv
Kdo naj izvršuje odredbo sodišča na podlagi tretjega odstavka
52. člena ZDZdr? (Ivan Šelih) – 9‑10/7‑ 8/č
Avtomatizirano odločanje in pravni položaj posameznika (Mitja
Podpečan) – 9‑10/13‑15/č
Pravica do ohranitve dostojanstva (Igor Pribac) – 12/3/uv
Privilegij zoper samoobtožbo in nadzorni (inšpekcijski) postopki
(Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 16/14‑15/č
Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil
imenovanja sodnikov? (Luka Vlačić) – 16/27‑28/sp
Doktrina drittwirkung v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah
(Suzana Pecin) – 17‑18/25‑26/č
60‑letnica Evropskega sodišča za človekove pravice (Patricij
Maček) – 21‑22/38‑39/por
Sporočila na PST so del osveščevalno‑aktivističnega dela (Nataša
Posel) – 23/18/odm
Nameščanje oseb v varovane oddelke (prezasedenih)
socialnovarstvenih zavodov – 24‑25/28‑31/sp
Država mora ozdraviti svoj odnos do duševnega zdravja! (Peter
Svetina) – 34‑35/3/uv
Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (Petra Weingerl in
Jernej Letnar Černič) – 38‑39/28/pril
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Določbe ZTuj‑2 so v neskladju z 18. členom Ustave –
40‑41/29‑36/sp
Ob desetletnici Listine EU o temeljnih pravicah (Verica Trstenjak) –
46/3/uv
K nekemu ločenemu mnenju (1. del) (Franc Testen) – 46/6‑7/odm
K nekemu ločenemu mnenju (2. del) (Franc Testen) –
47/11‑12/odm
Človekove pravice pred novimi izzivi (Marko Bošnjak) – 48/3/uv
25. obletnica uveljavitve EKČP v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
48/29‑30/por

Črna gora
Lobiranje za verske objekte v Črni gori (Ciril Ribičič) – 27/20/č

D
davčna blagajna
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 3/22/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 19/23/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 24‑25/25/erar

davčni postopek
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP‑2L –
27/23/erar
Samoprijava – 32/23/erar
Obračun davčnega odtegljaja – REK obrazci – 37/22/erar

davčno pravo
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Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
1‑2/26/erar
Obdavčitev z davkom od premoženja (Podrobnejši opis) –
1‑2/26/erar
Splošno o DDV (podrobnejši opis) – 3/22/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 3/22/erar
Zaslišanje stranke pri uporabi instituta poroštva v postopku davčne
izvršbe (Nataša Klančnik) – 3/26‑27/sp
TAXEDU (Patricij Maček) – 3/38/prik
Načelo davčne pravičnosti in davek od dobička iz kapitala (Joži
Češnovar) – 5‑6/19‑21/č
Odmera dohodnine za leto 2018 (podrobnejši opis) – 1. del –
5‑6/29/erar
Prvi delavci že obveščeni preko telefona o neplačanih prispevkih –
8/25/erar
Odmera dohodnine za leto 2018 (podrobnejši opis) – 2. del –
8/25/erar
Alternativni pristopi v davčnih postopkih (Polonca Kovač) –
9‑10/20‑22/č
Davek na motorna vozila (podrobnejši opis) – 11/22/erar
(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP‑2 (Nataša
Klančnik) – 12/15/č
Olajšava za investiranje (podrobnejši opis) – 14/23/erar
Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (podrobnejši opis) –
14/23/erar
Večplastnost »črkobralstva« pri izvajanju davčne zakonodaje (Nina
Mladenovič) – 15/13‑15/č
FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih
deležev družb – 16/22/erar
Izguba davčnih ugodnosti zaradi znižanja višine davka za
neobdavčen dohodek iz tujine lahko krši pravico do prostega
gibanja delavcev (Alenka Antloga) – 17‑18/37‑38/sp
Nova davčna obravnava regresa za letni dopust po noveli ZDoh‑2
in noveli ZPIZ‑2 – 19/23/erar
Dohodki članov volilnih organov (podrobnejši opis) – 19/23/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 19/23/erar
Finančna preiskava po ZFU in ZOPNI (Benjamin Flander) –
19/23/pril
Vpis lastništva podjetij v register – 21‑22/29/erar
Regres in letni dopust (podrobnejši opis) – 21‑22/29/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 21‑22/29/erar
Sklepi o denarni politiki – 24‑25/25/erar

Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) –
24‑25/25/erar
Nacionalni svet za plačila (NSP) – 24‑25/25/erar
Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v
sistemu eDavki – 24‑25/25/erar
Tarifne opustitve – 27/23/erar
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP‑2L –
27/23/erar
DDV obravnava kuponov – 32/23/erar
Samoprijava – 32/23/erar
Bonitete – 34‑35/28/erar
Kuponi – 37/22/erar
Obračun davčnega odtegljaja – REK obrazci – 37/22/erar
Uvedba spletnega portala za vlaganje zahtevkov za pooblaščeni
gospodarski subjekt (eAEO) – 37/22/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 37/22/erar
Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) –
1. oktober 2019 – 37/22/erar
Prehajanje med (davčnimi) postopki: inovativnost ali erozija pravne
varnosti? (Polonca Kovač) – 37/6‑7/č
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (1. del) – 40‑41/28/erar
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (2. del) – 44/24/erar
Predlog dopolnitev zakonodaje za premagovanje prekarnosti
(Rado Bohinc) – 45/22/pril
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka in premoženja – 46/23/erar
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO‑2R –
48/19/erar
Brošura o dohodku iz dejavnosti – 48/19/erar
FURS dedinjo o davčnem dolgu zapustnika seznanil več let po
njegovi smrti – 48/22/mo
Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDoh‑2V (1. del) –
49‑50/17/erar

davek na dodano vrednost (DDV)
Splošno o DDV (podrobnejši opis) – 3/22/erar
Šola vožnje ni »šolsko ali univerzitetno izobraževanje« v smislu
Direktive o DDV (Zoran Skubic) – 15/28‑29/sp
Tarifne opustitve – 27/23/erar
DDV obravnava kuponov – 32/23/erar
Kuponi – 37/22/erar

davek na motorna vozila
Davek na motorna vozila (podrobnejši opis) – 11/22/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (podrobnejši opis) –
14/23/erar
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO‑2R –
48/19/erar

davek od premoženja
Obdavčitev z davkom od premoženja (Podrobnejši opis) –
1‑2/26/erar
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka in premoženja – 46/23/erar

davki
glej tudi dohodnina, davčni postopek in davčno pravo
Na poti k dolgoročni vzdržnosti javnih financ (Davorin Kračun) –
5‑6/3/uv
Mobilna aplikacija eDavki (Patricij Maček) – 5‑6/50/prik
Davki in čas obilja (Primož Cencelj) – 9‑10/28/č
Fiskalna demagogija (Anže Burger) – 11/21/č
Kadrovska politika, ki jo vodi ulica (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
12/19/č
Z oblakov na zemljo (Anže Burger) – 14/22/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Oportunitetni stroški državne lastnine (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
27/21/č

dedno pravo
glej tudi družinsko pravo
Neobveščanje dedičev o smrti (Nana Weber) – 7/23‑24/vo
Uporaba šeriatskega prava v Evropi (Igor Vuksanović) –
7/24‑26/sp
Kršitev načela dobrega upravljanja pri vpisu sodnih oporok v
Centralni register oporok – 9‑10/33/mo
Prva leta uporabe Uredbe EU, št. 650/2012 (Katja
Plauštajner‑ Metelko) – 24‑25/18‑19/č
Agrarne skupnosti: kako ozdraviti hromega (Mitja Lojen) –
32/10‑13/č
Dedovanje digitalne zapuščine (Zoran Skubic) – 32/28‑29/sp
Statusnopravni položaj nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(Žiga Cvetko) – 37/17‑18/č
Ali je treba reformirati slovensko dedno pravo? (Manca Majcen) –
44/6‑ 8/č
Kakšno reformo potrebuje slovensko dedno pravo? (Tanja
Dolar‑ Božič) – 45/6‑ 8/odm
Izročilna pogodba in nestrinjanje enega potomca (Nana Weber) –
47/24/vo

delitev oblasti
glej tudi vladavina prava in država
O ministrih brez ministrstev (Dejan Valentinčič) – 23/21/pril
Nevarnost posega parlamentarne preiskave v uresničevanje
načela delitve oblasti (Andrej Ferlinc) – 26/6‑7/č
Parlamentarni nadzor tajnih služb in pristojnosti Knovsa (Anže
Erbežnik) – 42‑43/11‑13/č
Nedotakljivost oblasti – vprašanje par excellence (Alojz Kovšca) –
44/3/uv

delniška družba
Prepoved finančne asistence – pridobivanje lastnih delnic prek
tretjih – 32/24‑26/sp
Preložitev skupščine d. d. – rok za sklic skupščine – 36/26‑27/sp

delovna doba
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Dodatek na delovno dobo in zaposljivost starejših delavcev (Špela
Lovšin) – 36/16‑17/č

delovni čas
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Ko delavec odide sredi delovnega dne (Matej Vošner) – 3/22/vo
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času zaradi
invalidnosti (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3/22‑23/vo
Krajši delovni čas zaradi starševstva pri dveh delodajalcih (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 8/26/vo
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 11/22/vo
KPJS – neenakomerna razporeditev delovnega časa – nadure –
14/24‑25/sp
Ali se priprava na delo šteje v delovni čas? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 24‑25/27/vo
Objektiven sistem evidentiranja delovnega časa je obvezen (Nana
Weber) – 24‑25/34‑35/sp
35‑urni delovnik (Anže Burger) – 26/23/č
Evidenca o izrabi delovnega časa (Nina Scortegagna Kavčnik) –
30‑31/28/vo
Nadomeščanje delavke, ki dela s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 37/23/vo
Registracija delovnega časa preko mobilne aplikacije (Sonja
Strle) – 37/26/mo
Dodatek za popoldansko delo (Nataša Belopavlovič) –
38‑39/28/vo

delovno pravo
glej tudi plača
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Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
1‑2/26/erar
Razlika med delodajalcem in delavcem pri povračilu škode
nosilcema socialnih zavarovanj – 1‑2/29/sp
Nadomestilo plače pri odmoru za dojenje (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 1‑2/28/vo
Rok za vložitev zahteve delavca za odpravo kršitev (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 1‑2/28/vo
Ustavna (a)simetrija med socialnimi pravicami in ekonomskimi
svoboščinami v EU (Lora Briški) – 1‑2/39‑ 40/por
Kam smo zašli z novelo ZJN‑3A? (Milena Basta Trtnik) – 3/22/pril
Ko delavec odide sredi delovnega dne (Matej Vošner) – 3/22/vo
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času zaradi
invalidnosti (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3/22‑23/vo
Kdaj je za obdelavo osebnih podatkov delojemalca pri delodajalcu
potrebno soglasje zaposlenega? (Jorg Sladič) – 4/8‑9/č
Kopičenje letnega dopusta zaradi bolniškega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 4/21‑22/vo
Starševski dopust ni »dejansko delo« (Zoran Skubic) – 4/27‑28/sp
Paralelno razmišljanje (Lora Briški) – 4/31/prik
Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu ali poklicne bolezni
zavarovanca in zavarovanje za primer »regresnega« zahtevka
(Boštjan Savšek) – 5‑6/9‑11/č
Potni stroški delavca za prihod na delo in z dela ob spremembi
prebivališča (Nina Scortegagna Kavčnik) – 5‑6/29/vo
Vinjen na delovnem mestu (Suzana Pisnik) – 5‑6/29‑30/vo
Priznavanje poklicnih kvalifikacij iz drugih držav članic (Nana
Weber) – 5‑6/37‑38/sp
Plačilo stroškov preventivnega zdravstvenega pregleda (Nataša
Belopavlovič) – 7/23/vo
Izvedba ugotovitvenega postopka pred odjavo prebivališča –
7/26/mo
Še o denarnem nadomestilu za neizrabljen del plačanega letnega
dopusta (Zoran Skubic) – 7/27‑28/sp
Ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem – poenotenje
na ravni EU? (Špela Lovšin) – 8/6‑ 8/č
Upoštevanje socialnih meril pri javnem naročanju (Matjaž Kovač) –
8/13‑15/č
Krajši delovni čas zaradi starševstva pri dveh delodajalcih (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 8/26/vo
Suspenz pogodbe zaradi zapora (Nina Scortegagna Kavčnik) –
9‑10/29‑30/vo
Višina dodatka za delovno dobo – kolektivna pogodba –
9‑10/30‑31/sp
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas vodilnega
delavca – 9‑10/31‑34/sp
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 11/22/vo
Odpoved starejši delavki – prejemanje denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti (Nana Weber) – 11/22‑23/vo
Inštrukcije lahko spadajo v osebno dopolnilno delo (Suzana
Pisnik) – 11/23‑24/vo
Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri poskusnem
delu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 12/23/vo
Delovno mesto – termin z več pomeni (Suzana Pisnik) –
13/16‑18/č
Naš delavec ima popoldanski espe (Nina Scortegagna Kavčnik) –
13/24/vo
Bolniški stalež – delitev bremena med delodajalci in javnimi
blagajnami po Evropi (Špela Lovšin) – 14/10‑13/č
Minimalna plača, dodatki, izvzetja (Nina Scortegagna Kavčnik) –
14/23/vo
KPJS – neenakomerna razporeditev delovnega časa – nadure –
14/24‑25/sp
Prostovoljni gasilec se je poškodoval na intervenciji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 15/24/vo
Arbitražna klavzula v pogodbi o zaposlitvi (Matej Vošner) –
16/23/vo
Nezakonita razrešitev direktorja – pogodba o poslovodenju –
odškodnina – 16/24‑27/sp
Prenos letnega dopusta v naslednje leto (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 17‑18/29/vo
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Povrnitev stroškov prevoza, če delavec ne more koristiti javnega
prevoza (Nina Scortegagna Kavčnik) – 17‑18/30/vo
Napako osebne zdravnice je ZZZS neupravičeno prevalil na
zavarovanca – 17‑18/33/mo
Dodatni dnevi letnega dopusta za 55 let (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 19/23/vo
Izplačilo neizrabljenega dopusta ob odpovedi pogodbe s strani
delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) – 20/23/vo
Nadomestilo za brezposelnost pri sporazumnem prenehanju
delovnega razmerja (Nana Weber) – 20/23‑24/vo
Priznanje avstrijske zamudne sodbe zaradi neplačila prispevkov
slovenskega podjetja (Zoran Skubic) – 20/28‑29/sp
25 let delovnega in socialnega sodstva (Patricij Maček) –
20/29‑31/zap
Slovenski javni uslužbenci – »skoraj vsi so odlični« (Mirko
Pečarič) – 21‑22/29/pril
Neizkoriščen dopust in evropska sodna praksa (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 21‑22/29‑30/vo
Spet o odpovedi iz poslovnih razlogov starejši delavki (Nana
Weber) – 21‑22/30/vo
Odpravnina pri nizu pogodb za določen čas (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 23/22/vo
Predčasna razrešitev vodilnega delavca – 23/23‑25/sp
Ali se priprava na delo šteje v delovni čas? (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 24‑25/27/vo
Spet o sorazmernem delu letnega dopusta (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 24‑25/27/vo
Odpravnina v primeru smrti delodajalca – fizične osebe (Nana
Weber) – 24‑25/27/vo
Razlaga kolektivne pogodbe – 24‑25/31‑32/sp
Objektiven sistem evidentiranja delovnega časa je obvezen (Nana
Weber) – 24‑25/34‑35/sp
35‑urni delovnik (Anže Burger) – 26/23/č
Pravni vidik ukrepov zoper mobing (Ines Grah) – 26/24/pril
Izogibanje uporabi kolektivne pogodbe (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 26/24/vo
Delna odpoved pogodbe o zaposlitvi (Nana Weber) – 26/24/vo
Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – prokurist –
nosečnost – 26/26‑28/sp
Odpravnina delavcu, ki je bil pred odpovedjo na starševskem
dopustu s skrajšanim delovnim časom (Zoran Skubic) –
26/28‑30/sp
Odpoved delavca, poslana po e‑pošti (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 27/23/vo
Enaintrideseti dan bolniške pri dveh delodajalcih (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 27/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nina Scortegagna Kavčnik) – 27/23/vo
Sodelovanje delavcev pri upravljanju bank – 27/24/sp
Gre za prenos podjetja ali ne? (Nana Weber) – 27/30‑31/sp
Dvig minimalne plače vodi v uravnilovko (Urša Ravnikar Šurk) –
27/34/por
Kako izračunamo osnovno število dni letnega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/30‑31/vo
Ali pripada višji regres tudi nekdanjim delavcem (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/31/vo
Prepoved dela upokojencev – protiustavna in družbeno škodljiva
(Rado Bohinc) – 30‑31/6‑9/odm
Kolektivna pogodba in sprememba glavne dejavnosti (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 30‑31/28/vo
Evidenca o izrabi delovnega časa (Nina Scortegagna Kavčnik) –
30‑31/28/vo
Rok za izplačilo regresa (Nina Scortegagna Kavčnik) – 32/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi ob pretrgani delovni dobi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 33/23/vo
Katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 34‑35/29‑30/vo
Popoldanski s. p. med porodniško (Nina Scortegagna Kavčnik) –
34‑35/30/vo
Dodatek na delovno dobo in zaposljivost starejših delavcev (Špela
Lovšin) – 36/16‑17/č
Odpoved delavcu pred upokojitvijo s ponudbo nove pogodbe
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 36/22/vo

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Čakanje na delo doma in odreditev izrabe dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36/22/vo
Obračun davčnega odtegljaja – REK obrazci – 37/22/erar
Nadomeščanje delavke, ki dela s krajšim delovnim časom (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 37/23/vo
Odpovedni rok, dogovorjen leta 2010 (Nataša Belopavlovič) –
37/23‑24/vo
Dodatek za popoldansko delo (Nataša Belopavlovič) –
38‑39/28/vo
Vročanje odpovedi v tujino (Nina Scortegagna Kavčnik) –
38‑39/29/vo
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (1.) (Sonja Strle, Nina
Scortegagna Kavčnik, Patricij Maček in Urša Ravnikar Šurk) –
40‑41/21‑25/por
Najdaljši odpovedni rok pri redni odpovedi delavca (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 40‑41/29/vo
Kdaj vročiti odpoved delavcu, ki ima pravico do 25 mesecev
nadomestila za brezposelnost (Nina Scortegagna Kavčnik) –
40‑41/29/vo
Odškodnina zaradi mobinga – 40‑41/37‑38/sp
Ponovna zamejska (in slovenska) zmaga v Luksemburgu (Zoran
Skubic) – 42‑43/38‑39/sp
Izraba in prenos letnega dopusta v primeru daljše odsotnosti
(Nataša Belopavlovič) – 42‑43/29/vo
Elektronski bolniški list (Nina Scortegagna Kavčnik) – 44/25/vo
Delovno mesto po obravnavi na invalidski komisiji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 44/25‑26/vo
Kdaj odjava iz zavarovanja po »petih plavih« (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 44/26/vo
Predlog dopolnitev zakonodaje za premagovanje prekarnosti
(Rado Bohinc) – 45/22/pril
Naknadno izplačana odpravnina po upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 45/23/vo
Delavec koristi presežek ur namesto bolniškega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 45/23‑24/vo
Odpravnina – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 45/24‑25/sp
Dopust za nego zmerno gibalno oviranega otroka – 45/27/mo
Štetje delovne dobe v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
46/24/vo
Osnovna plača ter obračun dodatkov in prispevkov (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 46/24/vo
Shranjevanje dokumentacije kandidatov za zaposlitev (Matej
Vošner) – 46/26/mo
Konkurenčna klavzula – zmanjšanje pogodbene kazni –
46/25‑27/sp
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR‑1) s komentarjem, 2.,
posodobljena in dopolnjena izdaja (Aleš Velkaverh) –
46/32‑33/prik
Odpravnina po upokojitvi javne uslužbenke v zvezi s 188. členom
ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 47/23/vo
Osnova za nadomestilo, če delodajalec delavcu izplača nižjo plačo
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 47/23‑24/vo
Pobot regresa (Nina Scortegagna Kavčnik) – 48/20/vo
Napačno odmerjen letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) –
48/20/vo
eBOL na spletnem portalu SPOT (Patricij Maček) – 48/38/prik
Delavec za dneve, ko neupravičeno ne pride v službo, ne dobi
plače (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/18/vo
Dogovorna uporaba kolektivne pogodbe (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 49‑50/18/vo
Pravice delavke – doječe matere (Nataša Belopavlovič) –
49‑50/18/vo
Prijava v poklicno zavarovanje – dimnikar – 49‑50/19‑21/sp

delovno razmerje
glej tudi pogodba o zaposlitvi in odpravnina
Rok za vložitev zahteve delavca za odpravo kršitev (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 1‑2/28/vo
Ko delavec odide sredi delovnega dne (Matej Vošner) – 3/22/vo
Zdravstveni pregledi delavcev (Sonja Strle) – 9‑10/32/mo
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pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Posredovanje podatkov o zaposlenih policiji (Sonja Strle) –
14/26/mo
Vpogled delodajalca v datoteke in elektronsko pošto zaposlenega
(Sonja Strle) – 17‑18/32/mo
Pravni vidik ukrepov zoper mobing (Ines Grah) – 26/24/pril
Čakanje na delo doma in odreditev izrabe dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36/22/vo
Registracija delovnega časa preko mobilne aplikacije (Sonja
Strle) – 37/26/mo
Pisanje strokovnih člankov: med delavčevo pravico in
delodajalčevimi interesi (Špela Lovšin) – 48/26‑27/sp
Delavec za dneve, ko neupravičeno ne pride v službo, ne dobi
plače (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/18/vo
Prikrito izvajanje videonadzora na delovnem mestu in pravica do
zasebnosti (Aljoša Polajžar) – 49‑50/24‑25/sp

demokracija
glej tudi vladavina prava
Privatizacija – kraljica vseh reform (Anže Burger) – 5‑6/28/č
O ministrih brez ministrstev (Dejan Valentinčič) – 23/21/pril
V Švici je vsak svoje sreče kovač (Anže Burger) – 33/21/č
Zaprti v imenu svobode (Luigi Varanelli) – 47/20/č
denacionalizacija
glej tudi lastninska pravica
Lastništvo zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne ceste
(Franci Gerbec) – 42‑43/3/uv

digitalizacija
glej tudi elektronsko poslovanje
Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije (Sonja Strle) –
40‑41/40‑ 41/por
Potrošniška prodaja po Direktivah 2019/770 in 2019/771 (Jorg
Sladič) – 47/16‑18/č

direktor
glej tudi korporacijsko pravo
Nezakonita razrešitev direktorja – pogodba o poslovodenju –
odškodnina – 16/24‑27/sp

diskriminacija
glej tudi načelo enakosti
Prepoved diskriminacije na podlagi verske pripadnosti in (še)
dopustna ureditev praznikov (Zoran Skubic) – 14/28‑29/sp
Ali prepoved geografskega blokiranja omejuje pogodbeno
svobodo? (Janja Hojnik) – 19/6‑ 8/č
Najem stanovanja in domače živali (Nana Weber) – 23/21‑22/vo
Je bil menih Irenej diskriminiran ob registraciji za odvetnika?
(Klemen Fekonja in Tamara Farazin) – 49‑50/12‑13/č

DKOM
glej tudi pravno varstvo
Varovanje neodvisnosti organov pravnega varstva (Borut Smrdel) –
4/3/uv
Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije? (Borut
Leskovec in Gregor Kovačič) – 32/8‑10/č
Predsednik DKOM o pravnem varstvu v javnem naročanju (Urša
Ravnikar Šurk) – 38‑39/46/por

dohodnina
glej tudi davki
Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
1‑2/26/erar
Odmera dohodnine za leto 2018 (podrobnejši opis) – 1. del –
5‑6/29/erar
Odmera dohodnine za leto 2018 (podrobnejši opis) – 2. del –
8/25/erar
Nova davčna obravnava regresa za letni dopust po noveli ZDoh‑2
in noveli ZPIZ‑2 – 19/23/erar
Dohodki članov volilnih organov (podrobnejši opis) – 19/23/erar
Regres in letni dopust (podrobnejši opis) – 21‑22/29/erar
Bonitete – 34‑35/28/erar
Brošura o dohodku iz dejavnosti – 48/19/erar

Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDoh‑2V (1. del) –
49‑50/17/erar
dokazni postopek
Prepoved poznega navajanja dokazov v hitrem postopku o
prekršku – drugi del (Luka Vavken) – 3/9‑11/č
Prikriti preiskovalni ukrepi po ZKP‑N (Jasmina A. Tabaković) –
28‑29/10‑12/č
Evropski preiskovalni nalog – čezmejno zbiranje dokazov v
Evropski uniji (Jan Košiček) – 36/9‑11/č
Paradoksi pri zaslišanju mladoletnih oškodovancev (Saša Kmet) –
36/14‑15/č
Substanciranje dokaznega predloga – dokazno breme –
44/26‑29/sp
Izvedba listinskih dokazov z »lastnim branjem« (Janko Marinko) –
47/8‑10/č

dopolnilno delo
glej tudi delovno pravo
Inštrukcije lahko spadajo v osebno dopolnilno delo (Suzana
Pisnik) – 11/23‑24/vo

dopust
Rok za vložitev zahteve delavca za odpravo kršitev (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 1‑2/28/vo
Kopičenje letnega dopusta zaradi bolniškega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 4/21‑22/vo
Starševski dopust ni »dejansko delo« (Zoran Skubic) – 4/27‑28/sp
Še o denarnem nadomestilu za neizrabljen del plačanega letnega
dopusta (Zoran Skubic) – 7/27‑28/sp
Prenos letnega dopusta v naslednje leto (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 17‑18/29/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za 55 let (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 19/23/vo
Izplačilo neizrabljenega dopusta ob odpovedi pogodbe s strani
delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) – 20/23/vo
Priznanje avstrijske zamudne sodbe zaradi neplačila prispevkov
slovenskega podjetja (Zoran Skubic) – 20/28‑29/sp
Neizkoriščen dopust in evropska sodna praksa (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 21‑22/29‑30/vo
Spet o sorazmernem delu letnega dopusta (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 24‑25/27/vo
Odpravnina delavcu, ki je bil pred odpovedjo na starševskem
dopustu s skrajšanim delovnim časom (Zoran Skubic) –
26/28‑30/sp
Kako izračunamo osnovno število dni letnega dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/30‑31/vo
Čakanje na delo doma in odreditev izrabe dopusta (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 36/22/vo
Izraba in prenos letnega dopusta v primeru daljše odsotnosti
(Nataša Belopavlovič) – 42‑43/29/vo
Dopust za nego zmerno gibalno oviranega otroka – 45/27/mo
Napačno odmerjen letni dopust (Nina Scortegagna Kavčnik) –
48/20/vo

Drugi zorni kot
Učinkovitost sojenja namesto pravičnosti? (Luigi Varanelli) –
7/21/č
Horizonti življenja (Luigi Varanelli) – 11/20/č
Revolucijo začni na sebi (Luigi Varanelli) – 13/23/č
Pravica do zasebnosti in njeno zanemarjanje (Luigi Varanelli) –
19/20/č
Stvari ali čuteča bitja (Luigi Varanelli) – 26/22/č
Osojna stran Lune (Luigi Varanelli) – 33/20/č
Gorijo gozdovi naši (Luigi Varanelli) – 40‑41/26/č
Zaprti v imenu svobode (Luigi Varanelli) – 47/20/č

društva
Priznanja za leto 2019 – 38‑39/6‑ 8/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (1.) (Sonja Strle, Nina
Scortegagna Kavčnik, Patricij Maček in Urša Ravnikar Šurk) –
40‑41/21‑25/por
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Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (2.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić,
Kristina Jan in Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por
Jesensko srečanje članov Zveze društev za gospodarsko pravo
Slovenije v Prekmurju (Jernej Kuzmič) – 42‑43/42/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (3.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić
in Patricij Maček) – 44/19‑22/por
Identiteta posameznika, identiteta skupnosti (Patricij Maček) –
46/30‑31/por

družba
Lik in delo sodnika (Martin Jančar) – 1‑2/3/uv
Ogledalce, ogledalce povej ... (Barbara Nerat) – 3/3/uv
Kako izgledajo sovražniki svobode? (Tomaž Pavčnik) – 4/17/č
Slovensko odvetništvo danes (Andrej Razdrih) – 7/3/uv
Kulturni kapital (Matjaž Ambrož) – 8/23/zap
Razmišljanja o vetrobranu (Matjaž Ambrož) – 12/20/zap
Kdaj do učinkovitejših sodišč? (Boštjan J. Turk) – 13/18‑20/č
Revolucijo začni na sebi (Luigi Varanelli) – 13/23/č
Sodniki odločamo o usodah ljudi (Andrej Ekart) – 16/3/uv
Koliko veljam? (Matjaž Ambrož) – 19/22/zap
Konferenca SmartUp Berlin in prihodnost razvoja mest (Marcel
Hajd) – 19/29‑30/č
Sodniki v togah in sodniki na zelenici (Sabina Valek‑ Derganc) –
20/17‑18/č
O skromnosti in strpnosti (Hinko Jenull) – 21‑22/27/č
Poglejte svet z lepe plati (Igor Vuksanović) – 21‑22/43‑ 45/prik
Strahopetno dejanje podležev (Damijan Florjančič) – 24‑25/3/uv
Posledice volitev v Evropski parlament 2019 (Drago Zajc) –
26/18‑19/č
Filozofija sreče (Matjaž Ambrož) – 27/22/zap
Dvig minimalne plače vodi v uravnilovko (Urša Ravnikar Šurk) –
27/34/por
Hodčeva pesem (Tomaž Pavčnik) – 30‑31/26/č
Faktografija (Patricij Maček) – 30‑31/44‑ 45/prik
Sprehajalčevi utrinki (1. del) (Marijan Pavčnik) – 32/30‑31/č
Tihotapljenje migrantov: med suhoparnimi številkami in medijskim
izmikanjem (Peter Jančič) – 33/13‑15/č
Sprehajalčevi utrinki (2. del) (Marijan Pavčnik) – 33/29‑30/č
Jemanje pristojnosti policiji: potrebno ali škodljivo? (Boštjan J.
Turk) – 37/10‑12/č
Ali v Sloveniji preverjamo učinke predpisov na družbo? (Jelka
Zimšek in Maša Železnik) – 38‑39/9‑11/č
Uporaba kaznovalnih pooblastil in družbene posledice (Hinko
Jenull) – 44/23/č
Ali je pilot v letalu oziroma zakaj Okrožno sodišče v Ljubljani
posluje na XY lokacijah? (Sabina Valek‑ Derganc) –
45/16‑17/č
Prisluhnite svojeglavcu v sebi (Igor Vuksanović) – 45/32‑33/prik
Osebna odgovornost javnih uslužbencev (Boštjan J. Turk) –
46/9‑11/č
Identiteta posameznika, identiteta skupnosti (Patricij Maček) –
46/30‑31/por
Prebivalstvo manj zadovoljno s stanjem slovenske družbe (Urša
Ravnikar Šurk) – 46/34/por
Oddaje o hišah in avtomobilih (Matjaž Ambrož) – 47/22/zap
Premalo samorefleksije pri sodnikih (Boštjan J. Turk) –
48/14‑15/odm

družinsko pravo
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glej tudi očetovstvo, materinstvo in otroci
Soglasje obeh staršev za vključitev otroka v interesne dejavnosti –
1‑2/31/mo
Ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem – poenotenje
na ravni EU? (Špela Lovšin) – 8/6‑ 8/č
Upravičenost do družinskih dajatev za družinske člane v drugi
državi članici (Alenka Antloga) – 9‑10/36‑37/sp
Nujno zdravljenje privolitveno nesposobnega otroka v primeru
nasprotovanja staršev (Brina Felc) – 11/8‑11/č
Predporočna pogodba kmalu pri nas (Urša Ravnikar Šurk) –
12/34/por
Družinskemu zakoniku na pot (Mateja Končina Peternel) – 14/3/uv

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Predporočna pogodba in cerkvena poroka (Sebastijan Valentan) –
14/19‑20/č
Pravni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju (Patricij
Maček) – 14/29‑30/por
Izzivi novih pravnih institutov v družinski zakonodaji (Sonja Kralj) –
15/3/uv
Prvo svetovalno mnenje ESČP: (ne)uresničena pričakovanja (Špela
Lovšin) – 20/9‑11/č
Pristojnost sodišč v novem nepravdnem postopku (Cvetka
Horvat) – 20/13‑15/č
Novi Komentar Ustave RS in starševstvo istospolnih parov (Mojca
Zadravec) – 24‑25/15‑17/č
Kršitev pravice do družinskega življenja zaradi nezadostne
aktivnosti države pri vzpostavitvi stikov z otroki (Alenka
Antloga) – 28‑29/36‑37/sp
Nasilje v družini – kako najti izhod? (Sanela Štadler) –
30‑31/22‑23/č
Nadomestilo plače za nego hospitaliziranega otroka – 33/25/mo
Predhodno svetovanje pri tožbi polnoletnega upravičenca do
preživnine (Nana Weber) – 36/23/vo
Otrokovo mnenje v družinski mediaciji (Nana Weber) –
37/22‑23/vo
Postopek razveze zakonske zveze (Patricij Maček) – 37/38/zap
Začasne odredbe – neustreznost roka za uvedbo glavnega
postopka (Nana Weber) – 38‑39/23‑24/č
Izpodbijanje priznanega očetovstva po novem Družinskem
zakoniku (Brina Felc) – 38‑39/24‑25/č
Vlaganje v tujo nepremičnino (Suzana Pisnik) – 38‑39/28/vo
Vloga zagovornika otroka (Nana Weber) – 38‑39/29/vo
Posebna občutljivost pri obravnavanju nasilja nad starejšimi –
38‑39/31/mo
Izvršba na skupno premoženje zakoncev in tožbe upnikov zoper
zakonce (Dida Volk) – 40‑41/6‑ 8/č
Pogojno priznanje očetovstva in naknaden preklic priznanja (Nana
Weber) – 42‑43/29‑30/vo
Odgovornost za dolgove – solidarno poroštvo (Nana Weber) –
42‑43/30/vo
Odtujevanje otroka od drugega starša po razpadu družine (Frida
Burkelc) – 44/17‑19/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (3.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić
in Patricij Maček) – 44/19‑22/por
Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske skrbi
(Žiga Cvetko in Jasna Murgel) – 46/16‑18/č
Pripoznava verzijskega zahtevka za povračilo stroškov preživljanja
mladoletnega otroka – nedopustnost razpolaganja s tožbenim
zahtevkom – izigravanje upnikov – 47/25‑27/sp
Delitev skupnega premoženja zakoncev v primeru osebnega
stečaja zakonca (Kristijan Anton Kontarščak) – 49‑50/6‑ 8/č
Odločitev privolitveno sposobnega otroka za hormonsko
zdravljenje (Karmen Razdevšek in Brina Felc) – 49‑50/9‑11/č

država
Uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do
priključka Velenje jug – 23/23/sp
Bohotenje preventivne države (Anže Erbežnik) – 24‑25/12‑14/č
Oportunitetni stroški državne lastnine (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
27/21/č
Država in notranje delovanje verskih skupnosti (Igor Vuksanović) –
30‑31/11‑13/č
Upravljanje in samoupravljanje po slovensko (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 38‑39/27/č
Malo drugače o Petrolu (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 45/22/č

državljanstvo
Pravo državljanstva (Franci Ježek) – 24‑25/40/prik

Državni svet RS
glej tudi delitev oblasti
Nedotakljivost oblasti – vprašanje par excellence (Alojz Kovšca) –
44/3/uv

Državni zbor RS
glej tudi delitev oblasti

D–E

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Ugovor zoper delo volilnega odbora mora biti vložen skladno z
ZVDZ – 5‑6/33/mo
Na parlamentarnem odboru kritično o učinkovitosti sodišč (Urša
Ravnikar Šurk) – 40‑41/46/por
Parlamentarni nadzor tajnih služb in pristojnosti Knovsa (Anže
Erbežnik) – 42‑43/11‑13/č
Avtonomnost Državnega zbora Republike Slovenije (Alenka
Antloga) – 45/11‑13/č

duševno zdravje
glej tudi zdravstvo, medicina in pravo
Odgovornost države za preiskavo vzroka smrti pri hospitalizaciji
brez privolitve (Alenka Antloga) – 8/27‑30/sp
Telesno oviranje s pasovi po Zakonu o duševnem zdravju –
21‑22/33/mo
Nameščanje oseb v varovane oddelke (prezasedenih)
socialnovarstvenih zavodov – 24‑25/28‑31/sp

E
ekonomija
glej tudi gospodarstvo in Homo oeconomicus
Spodbude in blaginja (Katarina Zajc) – 5‑6/27/č
Nerazumno vedenje (Igor Vuksanović) – 5‑6/42‑ 44/prik
Od menjave v peskovniku do blaginje (Katarina Zajc) – 12/16‑17/č
Kako naj država »raztrosi« denar (Katarina Zajc) – 17‑18/27/č
Roe v. Wade in kazniva dejanja – je ekonomija dolgočasna?
(Katarina Zajc) – 24‑25/23/č
Kako zajeziti negativne eksternalije športnih stav (Katarina Zajc) –
32/20/č
Koliko je vredna formalna izobrazba? (Katarina Zajc) – 38‑39/26/č
Holistični pogled v filmu Heterodoks (Katarina Zajc) – 46/21/č
Vrnitev črnega laboda (Igor Vuksanović) – 47/31‑32/prik

EKČP
glej tudi človekove pravice in ESČP
(Pre)pozna registracija kandidatur kot kršitev EKČP (Luka Vlačić) –
38‑39/39‑ 40/sp
25. obletnica uveljavitve EKČP v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
48/29‑30/por

elektronsko poslovanje
glej tudi digitalizacija in internet
Odjem digitalnih fotografij v vrtcu (Sonja Strle) – 3/25/mo
Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju (Sonja Strle) –
7/25/mo
Pametna mesta in problem osebnih podatkov (Sonja Strle) –
13/26/mo
O (ne)učinkovitosti kazenskega postopka skozi oči
razpravljajočega sodnika (Tomaž Bromše) – 15/9‑10/č
Državni center za storitve zaupanja SI‑TRUST (Patricij Maček) –
15/38/prik
Napačno zapisana številka IBAN pri nakazilu prek e‑bančništva
gre »na račun« stranke (Zoran Skubic) – 17‑18/36‑37/sp
Vpis lastništva podjetij v register – 21‑22/29/erar
Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v
sistemu eDavki – 24‑25/25/erar
Pomen pridobivanja strojno berljivih podatkov in zagotavljanja
njihove integritete na poti k javnemu naročanju 4.0 (Petra
Ferk) – 46/13‑15/č

energetsko pravo
Nova pravna regulativa v energetiki (Domen Kodrič) – 9‑10/38/por
Poplava predpisanih prekrškov v energetiki (Domen Kodrič) –
24‑25/37‑38/por
Severni tok 2 in mednarodna investicijska arbitraža (Elena
Kukovica, Maruša Juhant, Tjaša Kalin in Anže Mediževec) –
44/8‑10/č

Erarjeve meje
glej tudi davki in FURS

Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori) –
1‑2/26/erar
Obdavčitev z davkom od premoženja (Podrobnejši opis) –
1‑2/26/erar
Splošno o DDV (podrobnejši opis) – 3/22/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 3/22/erar
Odmera dohodnine za leto 2018 (podrobnejši opis) – 1. del –
5‑6/29/erar
Nespremenjene obrestne mere ECB – 5‑6/29/erar
Prvi delavci že obveščeni preko telefona o neplačanih prispevkih –
8/25/erar
Odmera dohodnine za leto 2018 (podrobnejši opis) – 2. del –
8/25/erar
Davek na motorna vozila (podrobnejši opis) – 11/22/erar
Olajšava za investiranje (podrobnejši opis) – 14/23/erar
Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (podrobnejši opis) –
14/23/erar
Sklepi o denarni politiki – 16/22/erar
Brošura za sobodajalce – fizične osebe (Podrobnejši opis) –
16/22/erar
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izvoz blaga z dvojno rabo –
16/22/erar
FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih
deležev družb – 16/22/erar
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izstop Združenega kraljestva iz
Evropske unije – 16/22/erar
Nova davčna obravnava regresa za letni dopust po noveli ZDoh‑2
in noveli ZPIZ‑2 – 19/23/erar
Dohodki članov volilnih organov (podrobnejši opis) – 19/23/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) – 19/23/erar
Vpis lastništva podjetij v register – 21‑22/29/erar
Regres in letni dopust (podrobnejši opis) – 21‑22/29/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 21‑22/29/erar
Sklepi o denarni politiki – 24‑25/25/erar
Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori) –
24‑25/25/erar
Nacionalni svet za plačila (NSP) – 24‑25/25/erar
Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v
sistemu eDavki – 24‑25/25/erar
Tarifne opustitve – 27/23/erar
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP‑2L –
27/23/erar
DDV obravnava kuponov – 32/23/erar
Samoprijava – 32/23/erar
Bonitete – 34‑35/28/erar
Kuponi – 37/22/erar
Obračun davčnega odtegljaja – REK obrazci – 37/22/erar
Uvedba spletnega portala za vlaganje zahtevkov za pooblaščeni
gospodarski subjekt (eAEO) – 37/22/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 37/22/erar
Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) –
1. oktober 2019 – 37/22/erar
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (1. del) – 40‑41/28/erar
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (2. del) – 44/24/erar
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka in premoženja – 46/23/erar
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO‑2R –
48/19/erar
Brošura o dohodku iz dejavnosti – 48/19/erar
Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDoh‑2V (1. del) –
49‑50/17/erar

ESČP
glej tudi človekove pravice in Varuh človekovih pravic
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Madžarska zakonodaja glede potrošniških posojil v tuji valuti
ne krši pravic finančnih institucij (Alenka Antloga) –
5‑6/35‑37/sp
Uporaba šeriatskega prava v Evropi (Igor Vuksanović) –
7/24‑26/sp
Odgovornost države za preiskavo vzroka smrti pri hospitalizaciji
brez privolitve (Alenka Antloga) – 8/27‑30/sp
O Evropskem sodišču za človekove pravice – Retrospektiva
posvečenega (Tim Horvat) – 9‑10/41‑ 43/prik
Zaporna kazen za razžalitev v medijih – le še preteklost? (Špela
Lovšin) – 13/27‑28/sp
Kazenskopravna demistifikacija t. i. sovražnega govora (Primož
Baucon) – 14/23/pril
Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil
imenovanja sodnikov? (Luka Vlačić) – 16/27‑28/sp
Obsodba za genocid med sovjetsko okupacijo Litve (Luka
Vlačić) – 17‑18/34‑35/sp
Prvo svetovalno mnenje ESČP: (ne)uresničena pričakovanja (Špela
Lovšin) – 20/9‑11/č
60‑letnica Evropskega sodišča za človekove pravice (Patricij
Maček) – 21‑22/38‑39/por
Konvencijske zahteve pri ugotavljanju veljavnosti odstopa člana
parlamenta (Luka Vlačić) – 24‑25/33‑34/sp
Ustna obravnava ESČP v zadevi Slovenija proti Hrvaški (Luka
Vlačić) – 26/12‑14/č
Retroaktiven odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja (Zoran Skubic) – 27/28‑29/sp
Kršitev pravice do družinskega življenja zaradi nezadostne
aktivnosti države pri vzpostavitvi stikov z otroki (Alenka
Antloga) – 28‑29/36‑37/sp
Italijanska ureditev dosmrtnega zapora za vodje mafijskih združb
(Luka Vlačić) – 30‑31/35‑36/sp
Zunanji videz nepristranskosti sojenja in objektivna utemeljitev
pristranskosti sodnika (Alenka Antloga) – 32/26‑27/sp
(Pre)pozna registracija kandidatur kot kršitev EKČP (Luka Vlačić) –
38‑39/39‑ 40/sp
Pravica do odvetnikove svobode izražanja ponovno pred ESČP
(Špela Lovšin) – 42‑43/36‑37/sp
Izredna pravna sredstva v civilnih in upravnih postopkih (Alenka
Antloga) – 42‑43/39‑ 40/por
Kršitev pravice do svobode izražanja z zavrnitvijo izdaje dovoljenja
za reproduciranje filmov (Ana Pakiž) – 44/29‑31/sp
Pisanje strokovnih člankov: med delavčevo pravico in
delodajalčevimi interesi (Špela Lovšin) – 48/26‑27/sp
25. obletnica uveljavitve EKČP v Sloveniji (Urša Ravnikar Šurk) –
48/29‑30/por
Prikrito izvajanje videonadzora na delovnem mestu in pravica do
zasebnosti (Aljoša Polajžar) – 49‑50/24‑25/sp

etažna lastnina
glej tudi stanovanjsko pravo
Etažna lastnina na stavbni pravici: dvakratni odstop od načela
povezanosti zemljišča in objekta (David Borlinič Gačnik) –
1‑2/26‑27/č
Vgradnja nadstrešnega okna v večstanovanjski stavbi (Suzana
Pisnik) – 30‑31/29/vo
Etažna lastnina v mednarodnem civilnem procesnem pravu (Jorg
Sladič) – 42‑43/15‑17/č
Etažni lastnik želi ukrepati proti sosedu‑prijavitelju (Sonja Strle) –
47/26/mo
Upravljanje večstanovanjske stavbe – nujna vzdrževalna dela –
soglasje etažnih lastnikov – nujna gestija – 48/21‑23/sp

etika in morala
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Odvetniška etika na hudi preizkušnji (Boštjan J. Turk) – 3/18‑19/č
Med človečnostjo in proceduro (Hinko Jenull) – 3/20/č
Etični kodeksi v zasebnem in javnem sektorju (Albert Nabernik) –
12/22/pril
Pravni vidiki evtanazije (Patricij Maček) – 17‑18/40‑ 41/por
Dve razpravi o pravu in morali (Martin Jančar) – 24‑25/38‑39/prik
Je etična komisija glasba po željah? (Nina Betetto) – 32/3/uv
Sodniška samouprava v postkomunističnem sodstvu (Jan Zobec) –
33/3/uv

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Etične moralke (Hinko Jenull) – 34‑35/26/č
Mar res potrebujemo Pravniški bonton? (Nina Židanik) –
49‑50/34‑35/prik

evidence
glej tudi register
11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Urša Ravnikar
Šurk) – 28‑29/41‑ 42/por
Evidenca o izrabi delovnega časa (Nina Scortegagna Kavčnik) –
30‑31/28/vo
Izdelava elaborata na zahtevo Geodetske uprave (Nana Weber) –
48/20/vo

Evropska centralna banka (ECB)
Vprašanje evra (Primož Cencelj) – 4/18/č
Nespremenjene obrestne mere ECB – 5‑6/29/erar
ECB in interesne skupine proti Sloveniji (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
7/22/č
O drevesu, na katerem raste denar (Črt Jakhel) – 8/22/č
Lojalno sodelovanje z Evropsko centralno banko (Patricij Maček) –
9‑10/37‑38/por
Sklepi o denarni politiki – 16/22/erar
Presoja upravičenosti razrešitve guvernerjev centralnih bank je v
pristojnosti Sodišča EU (Nana Weber) – 16/29/sp
Sklepi o denarni politiki – 24‑25/25/erar
Kje je šov in kje je resni biznis? (Primož Cencelj) – 32/21/č
Elastika (Primož Cencelj) – 36/21/č
Osem Draghijevih let (Primož Cencelj) – 42‑43/28/č
Kako je Christine Lagarde srečala Marxa in koga še lahko (Črt
Jakhel) – 46/22/č

Evropska komisija
Možni postopki držav proti drugi državi po pravu EU (Sonja Strle) –
5‑6/41‑ 42/por
Tožba Evropske komisije zaradi hišnih preiskav na BS (Urša
Ravnikar Šurk) – 8/34/por
Tožba Evropske komisije zaradi hišne preiskave v Banki Slovenije
(Blaž Mrva) – 26/16‑18/č

Evropska unija
Izzivi poglabljanja evropske bančne unije (Jakob Cerovšek) –
1‑2/10‑11/č
Ustavna (a)simetrija med socialnimi pravicami in ekonomskimi
svoboščinami v EU (Lora Briški) – 1‑2/39‑ 40/por
Kako prenoviti Evropo (Marko Pavliha) – 1‑2/43‑ 44/prik
Vprašanje evra (Primož Cencelj) – 4/18/č
Tranzicijska pravičnost in Evropska unija (Sonja Strle) –
4/30‑31/por
Zgodovinska prelomnica pri zaščiti žvižgačev v EU (Alma Sedlar) –
13/6‑ 8/č
15. obletnica slovenskega članstva v EU v času brexita (Janja
Hojnik in Petra Weingerl) – 20/31/por
Evropski strukturni in investicijski skladi (Patricij Maček) –
20/38/prik
Evropski preiskovalni nalog – čezmejno zbiranje dokazov v
Evropski uniji (Jan Košiček) – 36/9‑11/č
Decembra zopet predčasne volitve v Veliki Britaniji (Urša Ravnikar
Šurk) – 42‑43/46/por
Izzivi prihodnosti Evropske unije (Polona Batagelj) – 44/34‑35/por
Evropski socialni sklad (Patricij Maček) – 47/38/prik

evropski nalog
Sklep o izvršbi (na podlagi verodostojne listine) kot evropski nalog
za izvršbo nespornih zahtevkov (Dida Volk) – 14/15‑16/č

Evropski parlament
Dosežki slovenskih evropskih poslancev (Urša Ravnikar Šurk) –
15/34/por
Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev v Evropskem
parlamentu (Nana Weber) – 21‑22/37‑38/sp
Posledice volitev v Evropski parlament 2019 (Drago Zajc) –
26/18‑19/č

E–G

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
evtanazija

FURS

glej tudi etika in morala ter zdravstvo
Pravica do ohranitve dostojanstva (Igor Pribac) – 12/3/uv
Pravni vidiki evtanazije (Patricij Maček) – 17‑18/40‑ 41/por
Pogovarjamo se o evtanaziji (Špela Kogovšek Sajovic) –
48/32‑33/prik

F
fakulteta
glej tudi izobraževanje pravnikov in šolstvo
Slovenska pravna fakulteta kot nacionalna zahteva (Katja
Škrubej) – 1‑2/22/č
Dajte nam slovensko univerzo! (Katja Škrubej) – 4/16/č
Navdih za naslednjih sto let (Katja Škrubej) – 7/20/č
Kakšna bo Pravna fakulteta prihodnosti? (Grega Strban) – 11/3/uv
Intervjuji z nekdanjimi dekani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
(Patricij Maček) – 11/22/int
Strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete v New Yorku
(Jakob Cerovšek) – 14/31‑32/por
100 let PF Univerze v Ljubljani (Patricij Maček) – 17‑18/50/prik
Intervju – dr. Šime Ivanjko (Patricij Maček) – 32/23/int
Intervju – dr. Ernest Petrič (Patricij Maček) – 42‑43/28/int

filozofija
Leksikon filozofije (Bojan Žalec) – 16/32‑33/prik
Filozofija sreče (Matjaž Ambrož) – 27/22/zap

finance
glej tudi investicije in obresti
Madžarska zakonodaja glede potrošniških posojil v tuji valuti
ne krši pravic finančnih institucij (Alenka Antloga) –
5‑6/35‑37/sp
Bi se sprijaznili z negativnimi obrestmi? (Primož Cencelj) – 19/21/č
Finančna preiskava po ZFU in ZOPNI (Benjamin Flander) –
19/23/pril

forenzična (klinična) psihologija
Standardi verodostojnosti psiholoških izvedenskih mnenj (Igor
Areh) – 40‑41/18‑20/č
Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s
strokovnimi standardi (Igor Areh) – 42‑43/6‑ 8/č
Napake in zavajanja v zvezi z delom izvedencev kliničnih
psihologov (Tristan Rigler in Sana Čoderl Dobnik) –
45/13‑15/odm
Zavaja mednarodna znanstvena skupnost ali skupina izvedencev?
(Igor Areh) – 47/19/odm
Znanost naj služi iskanju resnice, in ne zavajanju (Sana Čoderl
Dobnik in Tristan Rigler) – 49‑50/14/odm

Francija
Potrošniški krediti v švicarskih frankih v francoski zakonodaji in
sodni praksi (Jorg Sladič) – 3/12‑13/č
Meso, pridobljeno z obrednim zakolom, ne more imeti logotipa
ekološke pridelave (Nana Weber) – 13/28‑29/sp
35‑urni delovnik (Anže Burger) – 26/23/č
Odpravnina delavcu, ki je bil pred odpovedjo na starševskem
dopustu s skrajšanim delovnim časom (Zoran Skubic) –
26/28‑30/sp
Zmaga Sončnega kralja nad francoskimi »parlementi« in Veliki brat
v Versaillesu (Urška Klakočar Zupančič) – 28‑29/23‑25/č
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov
posameznika (Klemen Pohar) – 40‑41/39‑ 40/sp
Prenos avtorskih pravic izvajalca na nacionalni arhiv brez
izrecnega dovoljenja njegovih pravnih naslednikov (Zoran
Skubic) – 49‑50/26‑27/sp

franšizing
Franšizing v EU – regulatorni izzivi (Andrej Friedl) – 13/24/pril

glej tudi davki
FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih
deležev družb – 16/22/erar
Finančna preiskava po ZFU in ZOPNI (Benjamin Flander) –
19/23/pril
Vpis lastništva podjetij v register – 21‑22/29/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 21‑22/29/erar
Nacionalni svet za plačila (NSP) – 24‑25/25/erar
Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v
sistemu eDavki – 24‑25/25/erar
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (1. del) – 40‑41/28/erar
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (2. del) – 44/24/erar
FURS dedinjo o davčnem dolgu zapustnika seznanil več let po
njegovi smrti – 48/22/mo

G
GDPR
glej tudi varstvo osebnih podatkov
Naj gre bloger na tečaj programiranja in varovanja osebnih
podatkov? (Matej Zalar) – 9‑10/24‑26/č
Test zakonitega interesa: izhod v sili ali priročen pogoj za
zagotovitev pravne podlage? (Nenad Mrdaković) –
38‑39/18‑20/č

genocid
Obsodba za genocid med sovjetsko okupacijo Litve (Luka
Vlačić) – 17‑18/34‑35/sp

goljufija
Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom dobil
(Albert Nabernik) – 33/22/pril

gospodarska kriza
Pogumno v 2019 (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 1‑2/24/č
S stoletno obveznico iz krize v krizo (Črt Jakhel) – 17‑18/28/č
Pretres: prelomne točke držav v krizi (Marko Pavliha) –
44/36‑37/prik

gospodarska rast
Z Banko Slovenije hitreje do recesije (Črt Jakhel) – 40‑41/27/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Anže Burger) – 44/24/č

gospodarski kriminal
Skromni rezultati pregona borzne kriminalitete (Hinko Jenull) –
5‑6/6‑ 8/č
Gospodarska kriminaliteta (Patricij Maček) – 36/31‑32/por

gospodarsko pravo
Ustavna (a)simetrija med socialnimi pravicami in ekonomskimi
svoboščinami v EU (Lora Briški) – 1‑2/39‑ 40/por
Sprememba gradbene pogodbe v javnem naročanju (Matjaž
Kovač) – 4/11‑13/č
Varstvo poslovne skrivnosti (Eva Gostiša in Jure Levovnik) –
7/10‑12/č
Nova Ljubljanska mediacijska pravila (Marko Djinović) – 7/18‑19/č
Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
mag. Sabine Jereb (Helena Kovač) – 7/32‑33/prik
Sodno varstvo poslovnih skrivnosti (Eva Gostiša in Jure
Levovnik) – 8/8‑10/č
Dopolnjevanje ponudb – nikoli končana zgodba javnega naročanja
(Matjaž Kovač) – 11/12‑14/č
Športna tekmovanja zaprtega tipa v Evropi – športni ali komercialni
kriteriji? (Kristina Jan) – 13/14‑16/č
Veliki gradbenopravni priročnik (Aleš Avbreht) – 15/32‑33/prik
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G–H
Konzorcij ponudnikov za izvedbo javnega naročila (Matjaž
Kovač) – 17‑18/18‑20/č
Nekatera odprta vprašanja Zakona o poslovni skrivnosti (Kristijan
Anton Kontarščak) – 20/11‑12/č
Trije prostorsko‑ gradbeni zakoni (Tina Steinman Vrabič) –
20/32‑33/prik
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (1.) (Patricij Maček) –
21‑22/40‑ 41/por
Gospodarski subjekti na trgu (Klemen Drnovšek) – 23/28‑29/por
V varstvo konkurence prihaja enotni postopek sankcioniranja
(Andrej Krašek) – 27/6‑ 8/č
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja (Maja Prebil in
Polona Žibert) – 30‑31/20‑21/č
O smiselnosti konkurence pri kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (Meta Mencinger) – 32/17‑19/č
Statusnopravni položaj nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(Žiga Cvetko) – 37/17‑18/č
Poslovanje z »neplačujočimi gospodarskimi subjekti« in
odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih
davčnih obveznosti (1. del) – 40‑41/28/erar
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (2.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić,
Kristina Jan in Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por
Popravek zastarelih podatkov v Registru dejanskih lastnikov
podjetij (Sonja Strle) – 42‑43/32/mo
Jesensko srečanje članov Zveze društev za gospodarsko pravo
Slovenije v Prekmurju (Jernej Kuzmič) – 42‑43/42/por
Gradbeni predpisi (Andrej Andrić) – 42‑43/43‑ 44/prik
Pravnoorganizacijska oblika organizacij za kolektivno upravljanje
avtorskih pravic (Gorazd Trpin in Ingrid Kovšca Pušenjak) –
44/15‑16/č
Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
po ZGD‑1 skozi sodno prakso (Domen Neffat in Leonardo Rok
Lampret) – 45/18‑20/č
Nova strategija upravljanja državnih naložb (Urša Ravnikar Šurk) –
48/34/por

gospodarstvo
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glej tudi ekonomija in Homo oeconomicus
Pogumno v 2019 (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 1‑2/24/č
O zlatu (Črt Jakhel) – 3/21/č
Zasebna podjetja lahko shranjujejo žare (Nana Weber) –
3/28‑29/sp
Na poti k dolgoročni vzdržnosti javnih financ (Davorin Kračun) –
5‑6/3/uv
Privatizacija – kraljica vseh reform (Anže Burger) – 5‑6/28/č
Tvegani kapital kot oblika financiranja gospodarskih družb (Matjaž
Kovač) – 5‑6/29/pril
O drevesu, na katerem raste denar (Črt Jakhel) – 8/22/č
Boljša gospodarska slika za Slovenijo (Urša Ravnikar Šurk) –
9‑10/46/por
Fiskalna demagogija (Anže Burger) – 11/21/č
Postopno umirjanje gospodarske rasti (Urša Ravnikar Šurk) –
13/34/por
Z oblakov na zemljo (Anže Burger) – 14/22/č
Kako naj država »raztrosi« denar (Katarina Zajc) – 17‑18/27/č
Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve (Primož
Cencelj) – 24‑25/24/č
Dvig minimalne plače vodi v uravnilovko (Urša Ravnikar Šurk) –
27/34/por
Kje je šov in kje je resni biznis? (Primož Cencelj) – 32/21/č
V Švici je vsak svoje sreče kovač (Anže Burger) – 33/21/č
Poletje, čas za razmislek o kolektivnih ciljih (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 34‑35/27/č
Agonija Adrie Airways (Urša Ravnikar Šurk) – 37/34/por
Upravljanje in samoupravljanje po slovensko (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 38‑39/27/č
Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (Petra Weingerl in
Jernej Letnar Černič) – 38‑39/28/pril
Malo drugače o Petrolu (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 45/22/č
Holistični pogled v filmu Heterodoks (Katarina Zajc) – 46/21/č
Kako je Christine Lagarde srečala Marxa in koga še lahko (Črt
Jakhel) – 46/22/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Nova strategija upravljanja državnih naložb (Urša Ravnikar Šurk) –
48/34/por
Kako zagnati gospodarsko rast? (Anže Burger) – 48/18/č
Trideset let tranzicij (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 49‑50/16/č

gradbeništvo
Sprememba gradbene pogodbe v javnem naročanju (Matjaž
Kovač) – 4/11‑13/č
Posebne prepovedi po Gradbenem zakonu in prisilna prodaja
nepremičnine v postopku stečaja (Žiga Cvetko) – 4/19‑20/č
Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
mag. Sabine Jereb (Helena Kovač) – 7/32‑33/prik
Veliki gradbenopravni priročnik (Aleš Avbreht) – 15/32‑33/prik
Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pri javnem
naročilu gradnje po klavzuli ključ v roke (Maja Prebil in Maja
Potočnik) – 16/22/pril
Arheolog, nebodigatreba pri gradnji? (Izidor Janžekovič) –
19/12‑13/č
Vodja projekta po določbah Gradbenega zakona (Aleksij Mužina in
Žiga Rejc) – 26/8‑9/č
Vgradnja nadstrešnega okna v večstanovanjski stavbi (Suzana
Pisnik) – 30‑31/29/vo
Nelegalne gradnje z vidika gradbenega inšpektorja (Klemen
Drnovšek) – 30‑31/41‑ 42/por
Plačilo elektrike in komunalnega prispevka za energetsko
samozadostno hišo (Nana Weber) – 34‑35/28/vo
Gradbeni predpisi (Andrej Andrić) – 42‑43/43‑ 44/prik

Grčija
Uporaba šeriatskega prava v Evropi (Igor Vuksanović) –
7/24‑26/sp

H
Homo oeconomicus
Pogumno v 2019 (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 1‑2/24/č
O zlatu (Črt Jakhel) – 3/21/č
Vprašanje evra (Primož Cencelj) – 4/18/č
Privatizacija – kraljica vseh reform (Anže Burger) – 5‑6/28/č
ECB in interesne skupine proti Sloveniji (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
7/22/č
O drevesu, na katerem raste denar (Črt Jakhel) – 8/22/č
Davki in čas obilja (Primož Cencelj) – 9‑10/28/č
Fiskalna demagogija (Anže Burger) – 11/21/č
Kadrovska politika, ki jo vodi ulica (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
12/19/č
Z oblakov na zemljo (Anže Burger) – 14/22/č
Da, zdravniki so nekaj posebnega (Črt Jakhel) – 15/22/č
Bomo dovolili upokojencem, da sami poskrbijo zase? (Alenka
Žnidaršič Kranjc) – 16/20/č
S stoletno obveznico iz krize v krizo (Črt Jakhel) – 17‑18/28/č
Bi se sprijaznili z negativnimi obrestmi? (Primož Cencelj) – 19/21/č
Alternativa minimalni plači je minimalni dohodek (Anže Burger) –
20/20/č
Skrb za starejše ali borba za dodaten proračunski denar? (Alenka
Žnidaršič Kranjc) – 21‑22/28/č
Bayer slabo pleše (Črt Jakhel) – 23/20/č
Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve (Primož
Cencelj) – 24‑25/24/č
35‑urni delovnik (Anže Burger) – 26/23/č
Oportunitetni stroški državne lastnine (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
27/21/č
Obrestne mere, evolucija in kreacionizem (Črt Jakhel) –
28‑29/28/č
Prvo desetletje boja proti varčevalcem (Črt Jakhel) – 30‑31/27/č
Kje je šov in kje je resni biznis? (Primož Cencelj) – 32/21/č
V Švici je vsak svoje sreče kovač (Anže Burger) – 33/21/č
Poletje, čas za razmislek o kolektivnih ciljih (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 34‑35/27/č
Elastika (Primož Cencelj) – 36/21/č
Ocena prvega leta vlade (Anže Burger) – 37/21/č

H–I
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Upravljanje in samoupravljanje po slovensko (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 38‑39/27/č
Z Banko Slovenije hitreje do recesije (Črt Jakhel) – 40‑41/27/č
Osem Draghijevih let (Primož Cencelj) – 42‑43/28/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Anže Burger) – 44/24/č
Malo drugače o Petrolu (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 45/22/č
Kako je Christine Lagarde srečala Marxa in koga še lahko (Črt
Jakhel) – 46/22/č
Razmišljanje o prihodnosti (Primož Cencelj) – 47/21/č
Kako zagnati gospodarsko rast? (Anže Burger) – 48/18/č
Trideset let tranzicij (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 49‑50/16/č

Hrvaška
Potrošniški krediti, nominirani v švicarskih frankih – na Hrvaškem,
v Avstriji, Italiji, Romuniji in Španiji (Jorg Sladič) – 7/23/pril
Ničnost kreditnih pogodb, sklenjenih s tujimi bankami (Nana
Weber) – 11/29‑30/sp
Zunanji videz nepristranskosti sojenja in objektivna utemeljitev
pristranskosti sodnika (Alenka Antloga) – 32/26‑27/sp

I
ideologija
Mednarodna konferenca na temo sodne ideologije (Polona
Batagelj) – 40‑41/42‑ 43/por
Kako je nacistična ideologija izmaličila pravo in Program T4 (Urška
Klakočar Zupančič) – 46/11‑13/č

In flagranti
Med človečnostjo in proceduro (Hinko Jenull) – 3/20/č
Kultura pregona (Hinko Jenull) – 13/22/č
Sužnji tehnologije (Hinko Jenull) – 15/21/č
O skromnosti in strpnosti (Hinko Jenull) – 21‑22/27/č
Hitrost ubija (Hinko Jenull) – 28‑29/27/č
Etične moralke (Hinko Jenull) – 34‑35/26/č
Uporaba kaznovalnih pooblastil in družbene posledice (Hinko
Jenull) – 44/23/č
Lustracija (Hinko Jenull) – 49‑50/15/č

in memoriam
Pionir slovenske pravne informatike – mag. Janez Toplišek
(1941‑2019) (Franci Gerbec) – 5‑6/39/zap
Lojze Janko (1943‑2019) (Jožica Velišček) – 16/30‑31/zap

industrija
Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve (Primož
Cencelj) – 24‑25/24/č

informacije javnega značaja
OPSI: Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Patricij
Maček) – 8/38/prik
Odločitev o javni dostopnosti študij o herbicidu glifosatu (Urša
Ravnikar Šurk) – 11/34/por
Zapleti in razpleti postopkov dostopa do informacij javnega
značaja (Lora Briški) – 38‑39/42‑ 43/por

informacijska tehnologija
glej tudi internet
(Pol)avtomatska anonimizacija sodb (Aljaž Košmerlj) – 4/14‑15/č
Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del) (Tadej Skok in Jure
Planinšek) – 7/16‑18/č
Pravni vidiki kibernetske varnosti (2. del) (Jure Planinšek in Tadej
Skok) – 9‑10/9‑11/č
Pravna regulacija kibernetskih napadov, ki ne dosegajo praga
uporabe sile (Pika Šarf) – 11/16‑17/č
Sužnji tehnologije (Hinko Jenull) – 15/21/č
Hitrost ubija (Hinko Jenull) – 28‑29/27/č
Kodifikacija pogodbe o izdelavi aplikativne računalniške
programske opreme (Sanela Brglez) – 30‑31/18‑19/č
Dedovanje digitalne zapuščine (Zoran Skubic) – 32/28‑29/sp

Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije (Sonja Strle) –
40‑41/40‑ 41/por
Odgovornost poslovodstva za škodo zaradi neustreznega
delovanja informacijskih sistemov (Sanela Brglez) –
42‑43/13‑15/č
Človekove pravice pred novimi izzivi (Marko Bošnjak) – 48/3/uv

Informacijski pooblaščenec RS
Zvočno snemanje govorilnih ur (Sonja Strle) – 1‑2/32/mo
Odjem digitalnih fotografij v vrtcu (Sonja Strle) – 3/25/mo
Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem (Sonja Strle) – 4/26/mo
Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah (Sonja Strle) –
5‑6/32/mo
Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju (Sonja Strle) –
7/25/mo
Pravica družbenika do vpogleda v knjige in spise družbe (Sonja
Strle) – 8/28/mo
Naj gre bloger na tečaj programiranja in varovanja osebnih
podatkov? (Matej Zalar) – 9‑10/24‑26/č
Zdravstveni pregledi delavcev (Sonja Strle) – 9‑10/32/mo
Nedovoljen videonadzor ekološkega otoka (Sonja Strle) –
11/26/mo
Osebni podatki na zavrženih dokumentih (Sonja Strle) – 12/26/mo
Pametna mesta in problem osebnih podatkov (Sonja Strle) –
13/26/mo
Posredovanje podatkov o zaposlenih policiji (Sonja Strle) –
14/26/mo
Vozovnica za vlak (Sonja Strle) – 15/26/mo
Skupna občinska uprava (Sonja Strle) – 16/26/mo
Vpogled delodajalca v datoteke in elektronsko pošto zaposlenega
(Sonja Strle) – 17‑18/32/mo
Sporen videonadzor v čakalnici (Sonja Strle) – 19/24/mo
GDPR po letu dni: en zakon ali dva (Mojca Prelesnik) – 20/3/uv
Ali CSD sme posredovati podatke upravni enoti (Sonja Strle) –
20/26/mo
Policijsko evidentiranje ustavljenih vozil (Sonja Strle) –
21‑22/32/mo
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v povezani družbi
(Sonja Strle) – 23/24/mo
Posredovanje podatkov svetu šole (Sonja Strle) – 24‑25/30/mo
Svoboda panorame in objava fotografije hiše (Sonja Strle) –
26/26/mo
Seznam nekdanjih sošolcev za obletnico (Sonja Strle) – 27/25/mo
Snemanje telefonskih pogovorov (Sonja Strle) – 28‑29/33/mo
Posredovanje spletne ankete študentom (Sonja Strle) –
30‑31/32/mo
Snemanje z brezpilotnikom (Sonja Strle) – 32/25/mo
Izbris starega intervjuja (Sonja Strle) – 33/24/mo
Sosed izvaja videonadzor (Sonja Strle) – 34‑35/33/mo
Pridobivanje kontaktnih podatkov prostovoljcev (Sonja Strle) –
36/25/mo
Registracija delovnega časa preko mobilne aplikacije (Sonja
Strle) – 37/26/mo
Javno sojenje in objava osebnih podatkov v medijih (Sonja Strle) –
38‑39/32/mo
Javnost magnetogramov sej senata fakultete (Sonja Strle) –
40‑41/30/mo
Popravek zastarelih podatkov v Registru dejanskih lastnikov
podjetij (Sonja Strle) – 42‑43/32/mo
Številka merilnega mesta in določljivost posameznika (Sonja
Strle) – 44/28/mo
GPS v reševalnih vozilih (Sonja Strl) – 45/26/mo
Težave s pozabljanjem (Jasna Zakonjšek) – 47/22/pril
Etažni lastnik želi ukrepati proti sosedu‑prijavitelju (Sonja Strle) –
47/26/mo
Revizijska kontrola poslovanja (Sonja Strle) – 49‑50/20/mo

infrastruktura
glej tudi gradbeništvo
Nova pravna regulativa v energetiki (Domen Kodrič) – 9‑10/38/por
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Izzivi pravne ureditve avtonomnih cestnih vozil (Jure Jakšić) –
13/8‑9/č
Pametna mesta in problem osebnih podatkov (Sonja Strle) –
13/26/mo
Aktualna vprašanja inteligentnih prometnih sistemov (Marcel
Hajd) – 15/18‑20/č
Konferenca SmartUp Berlin in prihodnost razvoja mest (Marcel
Hajd) – 19/29‑30/č
Plačilo operaterja komunikacijskega omrežja – pomenska
določljivost predpisov – arbitrarna negotovost – 20/24/sp
Uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do
priključka Velenje jug – 23/23/sp
Kdaj bodo občinske ceste zares občinske? (Anita Napotnik) –
26/21/č

insolvenčno pravo
glej tudi stečaj in prisilna poravnava
Ugovor tretjega zoper izvršbo (Dida Volk) – 5‑6/11‑13/č
Osebni stečaj (Borut Škerlj) – 11/32‑33/prik
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (1.) (Patricij Maček) –
21‑22/40‑ 41/por
Gospodarski subjekti na trgu (Klemen Drnovšek) – 23/28‑29/por
Retroaktiven odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja (Zoran Skubic) – 27/28‑29/sp
Poenostavljena prisilna poravnava skozi primer Electa Holding
d.o.o. (Klemen Šuligoj) – 40‑41/9‑11/č
Zlorabe – povod za prenovo insolvenčne zakonodaje (Urša
Ravnikar Šurk) – 45/34/por
Delitev skupnega premoženja zakoncev v primeru osebnega
stečaja zakonca (Kristijan Anton Kontarščak) – 49‑50/6‑ 8/č
Lustracija (Hinko Jenull) – 49‑50/15/č

inšpekcijske službe
IRSOP zahteva priključitev na javni vodovod brez uporabnega
dovoljenja – 8/29/mo
Anonimne prijave in šolska inšpekcija (Polonca Kovač) –
19/9‑11/č
Nelegalne gradnje z vidika gradbenega inšpektorja (Klemen
Drnovšek) – 30‑31/41‑ 42/por

inšpekcijski postopek
Ustavitev inšpekcijskih postopkov med zakonitostjo in uslužnostjo
strankam (Polonca Kovač) – 7/13‑15/č
Po napadu psa: postopek in posledice (Nana Weber) –
33/22‑23/vo

intelektualna lastnina
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glej tudi blagovna znamka in avtorsko pravo
Reforma avtorske zakonodaje EU pred tretjim branjem (Dušan
Caf) – 8/19‑20/č
Izobraževalne izjeme v direktivi EU o avtorski pravici na enotnem
digitalnem trgu (Luka Novak) – 14/7‑9/č
Dovoljeno fotokopiranje strokovne knjige (Nana Weber) –
15/23‑24/vo
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izvoz blaga z dvojno rabo –
16/22/erar
Reproduciranje za privatno in drugo lastno uporabo (Luka
Novak) – 17‑18/20‑22/č
Omejitev pravic iz znamke – 21‑22/34‑35/sp
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (2.) (Petra Lamovec
Hren) – 24‑25/35‑36/por
Dan odprtega znanja (Tilen Zonta) – 26/30‑31/por
Osebnostne pravice športnikov in intelektualna lastnina (Erik
Kodrič) – 27/31‑32/por
Avtorskopravni vidiki poskusov digitalizacije univerzalnega
knjižnega fundusa (Luka Novak) – 28‑29/19‑21/č
O smiselnosti konkurence pri kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (Meta Mencinger) – 32/17‑19/č
Omejitev pravic imetnika znamke – besedna znamka – figurativna
znamka – označba storitve – 36/24‑26/sp
Ali je mogoče registrirati kombinacijo barv? (Klemen Pohar) –
36/29‑30/sp

Pravnoorganizacijska oblika organizacij za kolektivno upravljanje
avtorskih pravic (Gorazd Trpin in Ingrid Kovšca Pušenjak) –
44/15‑16/č

internet
glej tudi elektronsko poslovanje in informacijska tehnologija
Kršenje avtorskih pravic na spletu pod krinko družine (Zoran
Skubic) – 1‑2/34‑35/sp
TAXEDU (Patricij Maček) – 3/38/prik
Vprašalnik za paciente (Patricij Maček) – 4/38/prik
Mobilna aplikacija eDavki (Patricij Maček) – 5‑6/50/prik
Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (Patricij Maček) –
7/38/prik
Reforma avtorske zakonodaje EU pred tretjim branjem (Dušan
Caf) – 8/19‑20/č
Odstop od potrošniške pogodbe, sklenjene na daljavo (Patricij
Maček) – 8/26/vo
OPSI: Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Patricij
Maček) – 8/38/prik
Naj gre bloger na tečaj programiranja in varovanja osebnih
podatkov? (Matej Zalar) – 9‑10/24‑26/č
Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (Patricij Maček) –
9‑10/50/prik
Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje
(Patricij Maček) – 11/38/prik
Nadgradnja državnega portala eUprava (Patricij Maček) –
12/38/prik
EU Državljan (Patricij Maček) – 13/38/prik
Izobraževalne izjeme v direktivi EU o avtorski pravici na enotnem
digitalnem trgu (Luka Novak) – 14/7‑9/č
Policija (Patricij Maček) – 14/38/prik
Državni center za storitve zaupanja SI‑TRUST (Patricij Maček) –
15/38/prik
Fran: Pravni terminološki slovar (Patricij Maček) – 16/38/prik
100 let PF Univerze v Ljubljani (Patricij Maček) – 17‑18/50/prik
Prenovljen portal eJN (Patricij Maček) – 19/38/prik
Evropski strukturni in investicijski skladi (Patricij Maček) –
20/38/prik
Spletni Komentar Ustave Republike Slovenije (Patricij Maček) –
21‑22/50/prik
Temni internet in kriptovalute (Patricij Maček) – 23/27/por
Stop birokraciji (Patricij Maček) – 23/38/prik
Geoportal AKOS (Patricij Maček) – 24‑25/46/prik
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (Patricij Maček) –
26/38/prik
Spletni portal zVEM (Patricij Maček) – 27/38/prik
Avtorskopravni vidiki poskusov digitalizacije univerzalnega
knjižnega fundusa (Luka Novak) – 28‑29/19‑21/č
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Patricij
Maček) – 28‑29/50/prik
Portal GOV.SI (Patricij Maček) – 30‑31/50/prik
Žvižgač (Patricij Maček) – 32/38/prik
Medijska in informacijska pismenost (Patricij Maček) – 33/38/prik
Upravna akademija (Patricij Maček) – 34‑35/50/prik
I feel Slovenia: Slovenia.info (Patricij Maček) – 36/38/prik
Če všečkate ali ne – pod Facebookovo lupo ste (Nika Skvarča) –
37/18‑19/č
Uvedba spletnega portala za vlaganje zahtevkov za pooblaščeni
gospodarski subjekt (eAEO) – 37/22/erar
Javna revizija v Evropski uniji (Patricij Maček) – 38‑39/50/prik
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov
posameznika (Klemen Pohar) – 40‑41/39‑ 40/sp
Center za izobraževanje v pravosodju (Patricij Maček) –
40‑41/50/prik
Portal množičnega vrednotenja nepremičnin (Patricij Maček) –
42‑43/50/prik
eRevizija (Patricij Maček) – 44/42/prik
Notarska zbornica Slovenije (Patricij Maček) – 45/38/prik
Odreditev izbrisa žaljivega komentarja na Facebooku (Zoran
Skubic) – 46/28‑29/sp
Zakonodaja Evropske unije (Patricij Maček) – 46/38/prik
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Evropski socialni sklad (Patricij Maček) – 47/38/prik
eBOL na spletnem portalu SPOT (Patricij Maček) – 48/38/prik
ePravosodje (Patricij Maček) – 49‑50/42/prik

intervju
Intervjuji z nekdanjimi dekani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
(Patricij Maček) – 11/22/int
Intervju – dr. Šime Ivanjko (Patricij Maček) – 32/23/int
Izbris starega intervjuja (Sonja Strle) – 33/24/mo
Intervju – dr. Ernest Petrič (Patricij Maček) – 42‑43/28/int

invalidi
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času zaradi
invalidnosti (Nina Scortegagna Kavčnik) – 3/22‑23/vo
Brezplačna vozovnica za mestni linijski promet za delovne
invalide – 4/25/mo
Dolgotrajna pot do statusa invalida in uveljavitve pravice do
zaposlitvene rehabilitacije – 11/24/mo
Razlaga kolektivne pogodbe – 24‑25/31‑32/sp
Izročilna pogodba ni ovira za pridobitev pravice do družinskega
pomočnika – 30‑31/33/mo
Prvo poročilo Odbora za pravice invalidov o Sloveniji: ali je res šlo
za pohvalo? (Jasna Murgel) – 30‑31/40‑ 41/por
Različna višina dodatka za pomoč in postrežbo po ZSVI in ZPIZ‑2 –
34‑35/34/mo
Delovno mesto po obravnavi na invalidski komisiji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 44/25‑26/vo
Stanje pokojninskega in invalidskega sistema ter predvidene
spremembe (Klemen Drnovšek) – 44/33‑34/por

investicije
glej tudi borza in finance
O zlatu (Črt Jakhel) – 3/21/č
Načelo davčne pravičnosti in davek od dobička iz kapitala (Joži
Češnovar) – 5‑6/19‑21/č
Tvegani kapital kot oblika financiranja gospodarskih družb (Matjaž
Kovač) – 5‑6/29/pril
Olajšava za investiranje (podrobnejši opis) – 14/23/erar
Bi se sprijaznili z negativnimi obrestmi? (Primož Cencelj) – 19/21/č
Temni internet in kriptovalute (Patricij Maček) – 23/27/por
Oportunitetni stroški državne lastnine (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
27/21/č
Prvo desetletje boja proti varčevalcem (Črt Jakhel) – 30‑31/27/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Anže Burger) – 44/24/č

Irska
Upravičenost do družinskih dajatev za družinske člane v drugi
državi članici (Alenka Antloga) – 9‑10/36‑37/sp

Islandija
Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil
imenovanja sodnikov? (Luka Vlačić) – 16/27‑28/sp

Italija
Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 3/27‑28/sp
Zasebna podjetja lahko shranjujejo žare (Nana Weber) –
3/28‑29/sp
Priznavanje poklicnih kvalifikacij iz drugih držav članic (Nana
Weber) – 5‑6/37‑38/sp
Zaporna kazen za razžalitev v medijih – le še preteklost? (Špela
Lovšin) – 13/27‑28/sp
Varstvo osebnih podatkov in popolna transparentnost javne uprave
(Tim Horvat) – 15/29‑30/sp
Napačno zapisana številka IBAN pri nakazilu prek e‑bančništva
gre »na račun« stranke (Zoran Skubic) – 17‑18/36‑37/sp
Prenos denarnih sredstev pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi
in izvršljiv evropski plačilni nalog (Sebastjan Kerčmar) –
23/12‑13/č
Italijanska ureditev dosmrtnega zapora za vodje mafijskih združb
(Luka Vlačić) – 30‑31/35‑36/sp

Prevzem ponudnika med tekom postopka javnega naročanja
(Klemen Pohar) – 34‑35/39‑ 40/sp
Omejitev nastopanja s podizvajalci v postopku javnega naročanja
(Klemen Pohar) – 45/28‑29/sp

izjava
Nevročanje pritožbe nasprotni stranki pomeni kršitev pravice do
izjave – 30‑31/29‑30/sp

izobraževanje
glej tudi šolstvo
TAXEDU (Patricij Maček) – 3/38/prik
Priznavanje poklicnih kvalifikacij iz drugih držav članic (Nana
Weber) – 5‑6/37‑38/sp
Zasebno šolstvo bogati vzgojno‑izobraževalni prostor (Sebastijan
Valentan) – 7/28‑29/por
Evropski dan varstva osebnih podatkov 2019 (Patricij Maček) –
7/30‑31/por
Popravni izpit in dokončanje osnovne šole (Nana Weber) –
9‑10/29/vo
Uporaba tujih akademskih nazivov v luči pravil notranjega trga EU
(Petra Weingerl) – 13/10‑11/č
Konkurenca vodi v razvoj, monopol ga zavira (Urša Ravnikar
Šurk) – 17‑18/46/por
O protiustavnosti financiranja zasebnega šolstva (Peter
Gregorčič) – 23/6‑ 8/č
Upravna akademija (Patricij Maček) – 34‑35/50/prik
Koliko je vredna formalna izobrazba? (Katarina Zajc) – 38‑39/26/č
Center za izobraževanje v pravosodju (Patricij Maček) –
40‑41/50/prik

izobraževanje pravnikov
glej tudi fakulteta
Teorija vs. praksa – položaj in vpliv kazenskopravnega akademika
v pravni družbi (Jan Stajnko) – 5‑6/40‑ 41/por
Kakšna bo Pravna fakulteta prihodnosti? (Grega Strban) – 11/3/uv
Boris Furlan (1894‑1957): imeti svoj glas (Katja Škrubej) –
13/20‑21/č
Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja (Urša Ravnikar
Šurk) – 17‑18/39‑ 40/por
11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Urša Ravnikar
Šurk) – 28‑29/41‑ 42/por
Koraki do profesionalizma (Aljoša Polajžar) – 33/32‑33/prik
Osnove računovodskih izkazov za pravnike (Ana Oblak) –
34‑35/43‑35/prik
Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2019 (Gaja Ana
Pavliha) – 37/29‑30/por
Poslanstvo pravniškega poklica in prevzemanje odgovornosti
(Rajko Knez) – 38‑39/3/uv
Mednarodna konferenca na temo sodne ideologije (Polona
Batagelj) – 40‑41/42‑ 43/por
26. Dnevi slovenske uprave (Urša Ravnikar Šurk) –
42‑43/40‑ 42/por
Jesensko srečanje članov Zveze društev za gospodarsko pravo
Slovenije v Prekmurju (Jernej Kuzmič) – 42‑43/42/por
Mar res potrebujemo Pravniški bonton? (Nina Židanik) –
49‑50/34‑35/prik

izvedenci
Standardi verodostojnosti psiholoških izvedenskih mnenj (Igor
Areh) – 40‑41/18‑20/č
Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s
strokovnimi standardi (Igor Areh) – 42‑43/6‑ 8/č
Napake in zavajanja v zvezi z delom izvedencev kliničnih
psihologov (Tristan Rigler in Sana Čoderl Dobnik) –
45/13‑15/odm
Zavaja mednarodna znanstvena skupnost ali skupina izvedencev?
(Igor Areh) – 47/19/odm
Znanost naj služi iskanju resnice, in ne zavajanju (Sana Čoderl
Dobnik in Tristan Rigler) – 49‑50/14/odm

izvršba
glej tudi izvršilno pravo
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Ugovor tretjega zoper izvršbo (Dida Volk) – 5‑6/11‑13/č
Sklep o izvršbi (na podlagi verodostojne listine) kot evropski nalog
za izvršbo nespornih zahtevkov (Dida Volk) – 14/15‑16/č
Varstvo dolžnika v nepremičninski izvršbi se krepi (Cvetka
Horvat) – 32/6‑7/č

izvršilno pravo
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Vesna Rijavec) –
1‑2/44‑ 45/prik
Nova instrumenta UNCITRAL za priznanje in izvršitev mednarodnih
poravnav, doseženih v mediaciji (Marko Djinović in Andrejka
Kos) – 4/19/pril
Novela ZIZ‑L – priložnosti in izzivi (Klemen Drnovšek) –
13/30‑31/por
Sklep o izvršbi (na podlagi verodostojne listine) kot evropski nalog
za izvršbo nespornih zahtevkov (Dida Volk) – 14/15‑16/č
Za katera pravna sredstva še obstaja izključna pristojnost
slovenskega sodišča po Uredbi Bruselj Ia (Jorg Sladič) –
16/16‑18/č
Poenostavljena prisilna poravnava in izvršitev slovenske sodne
odločbe v Avstriji (Jorg Sladič) – 19/16‑18/č
Pridobitev lastninske pravice pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju
(Matjaž Tratnik) – 21‑22/6‑9/č
Prenos denarnih sredstev pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi
in izvršljiv evropski plačilni nalog (Sebastjan Kerčmar) –
23/12‑13/č
Gospodarski subjekti na trgu (Klemen Drnovšek) – 23/28‑29/por
Načelo formalne legalitete – izvršilni naslov na izpraznitev
nepremičnine – solastnina – 26/25‑26/sp
Slovenski potrošniki v izvršbi in dolgovi v švicarskih frankih (Jorg
Sladič) – 28‑29/6‑ 8/č
Izvršilno sodišče in presoja nepoštenosti pogojev (Nana Weber) –
28‑29/39‑ 40/sp
Varstvo dolžnika v nepremičninski izvršbi se krepi (Cvetka
Horvat) – 32/6‑7/č
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ‑L (Dida Volk) –
32/31‑33/prik
Obseg izvršbe na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni
promet – čas plačila – poslovanje prek POS terminala – pobot
terjatev – 33/26‑27/sp
Iskanje pravičnega ravnovesja med interesi upnika in dolžnika v
izvršilnem postopku (Klemen Šuligoj) – 34‑35/9‑10/č
Izvršba na podlagi delne zamudne sodbe (Nana Weber) –
34‑35/28‑29/vo
Odlog izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanjske
nepremičnine, ki je dolžnikov dom – 34‑35/30‑31/sp
Izvršba na skupno premoženje zakoncev in tožbe upnikov zoper
zakonce (Dida Volk) – 40‑41/6‑ 8/č
Revizija v postopkih izvršbe na podlagi izvršilnega naslova (Ana
Harb) – 40‑41/12‑13/č
Prenehanje izločitvene pravice zaradi zamujenega roka za vložitev
tožbe – 46/24/sp
Ali vložen predlog za dopustitev revizije prepreči izvršbo? (Nana
Weber) – 48/20/vo

J
javna naročila
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glej tudi DKOM
Kam smo zašli z novelo ZJN‑3A? (Milena Basta Trtnik) – 3/22/pril
Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 3/27‑28/sp
Varovanje neodvisnosti organov pravnega varstva (Borut Smrdel) –
4/3/uv
Sprememba gradbene pogodbe v javnem naročanju (Matjaž
Kovač) – 4/11‑13/č
Zbornik spomladanskega Velikega kongresa javnega naročanja v
letu 2018 (Milena Basta Trtnik) – 4/32‑33/prik
Uporaba ZJN‑3 za pravne storitve (Borut Leskovec in Gregor
Kovačič) – 7/6‑ 8/č
Upoštevanje socialnih meril pri javnem naročanju (Matjaž Kovač) –
8/13‑15/č

Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (Patricij Maček) –
9‑10/50/prik
Dopolnjevanje ponudb – nikoli končana zgodba javnega naročanja
(Matjaž Kovač) – 11/12‑14/č
Spregledane novosti postopka ugotavljanja statusa javnega
naročnika po ZJN‑3 (Mitja Zakelšek) – 13/12‑13/č
Delujem v konkurenčnem okolju – sem naročnik? (Anja Drečnik in
Tanja Bratina) – 16/10‑11/č
Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pri javnem
naročilu gradnje po klavzuli ključ v roke (Maja Prebil in Maja
Potočnik) – 16/22/pril
Konzorcij ponudnikov za izvedbo javnega naročila (Matjaž
Kovač) – 17‑18/18‑20/č
Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja (Urša Ravnikar
Šurk) – 17‑18/39‑ 40/por
Prenovljen portal eJN (Patricij Maček) – 19/38/prik
Naš svet javnih naročil (Milena Basta Trtnik) – 21‑22/3/uv
Reševalna dejavnost neprofitnih organizacij je izključena iz pravil
javnega naročanja (Zoran Skubic) – 23/26‑27/sp
Gospodarski subjekti na trgu (Klemen Drnovšek) – 23/28‑29/por
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja (Maja Prebil in
Polona Žibert) – 30‑31/20‑21/č
Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije? (Borut
Leskovec in Gregor Kovačič) – 32/8‑10/č
Poslovna skrivnost po ZJN‑3 (Borut Leskovec) – 33/6‑ 8/č
Poletje, čas za razmislek o kolektivnih ciljih (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 34‑35/27/č
Prevzem ponudnika med tekom postopka javnega naročanja
(Klemen Pohar) – 34‑35/39‑ 40/sp
Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2019 (Gaja Ana
Pavliha) – 37/29‑30/por
Predsednik DKOM o pravnem varstvu v javnem naročanju (Urša
Ravnikar Šurk) – 38‑39/46/por
Zbornik Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja 2019
(Boštjan Ferk) – 42‑43/44‑ 45/prik
Omejitev nastopanja s podizvajalci v postopku javnega naročanja
(Klemen Pohar) – 45/28‑29/sp
Pomen pridobivanja strojno berljivih podatkov in zagotavljanja
njihove integritete na poti k javnemu naročanju 4.0 (Petra
Ferk) – 46/13‑15/č
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi (Mateja Škabar) –
46/31‑32/prik

javna uprava
glej tudi javni sektor
Mobing državnih uradnikov (Jakob Demšar) – 7/8‑10/č
Nadgradnja državnega portala eUprava (Patricij Maček) –
12/38/prik
Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Marko Kambič) – 17‑18/43‑ 45/prik
Zasebni interesi funkcionarjev in javnih uslužbencev v slovenskem
javnem sektorju (Jure Škrbec) – 20/22/pril
Slovenski javni uslužbenci – »skoraj vsi so odlični« (Mirko
Pečarič) – 21‑22/29/pril
Upravna akademija (Patricij Maček) – 34‑35/50/prik
Osebna odgovornost javnih uslužbencev (Boštjan J. Turk) –
46/9‑11/č
Štetje delovne dobe v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
46/24/vo
Shranjevanje dokumentacije kandidatov za zaposlitev (Matej
Vošner) – 46/26/mo
Odpravnina po upokojitvi javne uslužbenke v zvezi s 188. členom
ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 47/23/vo

javne finance
Na poti k dolgoročni vzdržnosti javnih financ (Davorin Kračun) –
5‑6/3/uv
Financiranje iz šolskih skladov (Nana Weber) – 12/23‑26/vo

javne gospodarske službe
Plačilo elektrike in komunalnega prispevka za energetsko
samozadostno hišo (Nana Weber) – 34‑35/28/vo
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Naknadni raztros pepela (Nana Weber) – 40‑41/29/vo

javni interes
Novinarji v kazenskih postopkih (Katarina Bergant) – 24‑25/25/pril
Določitev namenske rabe zemljišč je normiranje v javnem
interesu – 33/23‑24/sp
K nekemu ločenemu mnenju (1. del) (Franc Testen) – 46/6‑7/odm
K nekemu ločenemu mnenju (2. del) (Franc Testen) –
47/11‑12/odm

javni red in mir
glej tudi prekrškovno pravo
Hrup iz gostinskega lokala moti nočni mir – 14/25/mo

javni sektor
Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem (Sonja Strle) – 4/26/mo
Etični kodeksi v zasebnem in javnem sektorju (Albert Nabernik) –
12/22/pril
Varstvo osebnih podatkov in popolna transparentnost javne uprave
(Tim Horvat) – 15/29‑30/sp
Številka merilnega mesta in določljivost posameznika (Sonja
Strle) – 44/28/mo

javnost
Javnost magnetogramov sej senata fakultete (Sonja Strle) –
40‑41/30/mo

jezik
Pismo dobremu možu (Nataša Hribar) – 1‑2/46/č
Saudova ali Savdova ali Savdska Arabija? (Nataša Hribar) – 3/33/č
Quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus: concordet
sermo cum vita (Janez Kranjc) – 3/34/č
O pridevnikih (Nataša Hribar) – 4/34/č
Rodilnik (Nataša Hribar) – 5‑6/45/č
Homines enim imperiti facilius quod stulte dixeris reprehendere
quam quod sapienter tacueris laudare possunt (Janez
Kranjc) – 5‑6/46/č
Predložne in prislovne zveze – skupaj ali narazen? (Nataša
Hribar) – 7/34/č
Imena inštitucij in (samo)upravnih enot – z veliko ali z malo
začetnico? (Nataša Hribar) – 8/33/č
Ingenii dotes corporis adde bonis (Janez Kranjc) – 8/34/č
Deležniki in deležja (Nataša Hribar) – 9‑10/46/č
Zemljepisna imena na ‑ska/‑ška (Nataša Hribar) – 11/33/č
Sapiens contra omnes arma fert, cum cogitat (Janez Kranjc) –
11/34/č
Strojno učenje, (med)jezikovne tehnologije in pristranosti (Marko
Robnik Šikonja) – 12/11‑13/č
Razen in poleg (Nataša Hribar) – 12/34/č
Tri pike (Nataša Hribar) – 13/33/č
Nam nec historia debet egredi veritatem, et honeste factis veritas
sufficit (Janez Kranjc) – 13/34/č
Glagoli (Nataša Hribar) – 14/34/č
Kaj z milijoni evrov? (Nataša Hribar) – 15/33/č
Historia vitae magistra (Janez Kranjc) – 15/34/č
Majhne besede – velika pravila (Nataša Hribar) – 16/34/č
Fran: Pravni terminološki slovar (Patricij Maček) – 16/38/prik
Žal ne utegnem – ne bo mi uspelo (Nataša Hribar) – 17‑18/45/č
Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda (Janez Kranjc) –
17‑18/46/č
Okrajšave – kaj je novega? (Nataša Hribar) – 19/34/č
Krajšave – kako jih beremo in kako jih sklanjamo (Nataša Hribar) –
20/33/č
Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est (Janez Kranjc) –
20/34/č
Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev v Evropskem
parlamentu (Nana Weber) – 21‑22/37‑38/sp
Vejica (Nataša Hribar) – 21‑22/46/č
Še o vejici (Nataša Hribar) – 23/33/č
Med jasnostjo in nedoločenostjo (Albin Igličar) – 23/31‑33/prik

Emas non, quod opus est, sed quod necesse est; quod non opus
est, asse carum est (Janez Kranjc) – 23/34/č
Polstavki in vejica (Nataša Hribar) – 24‑25/42/č
Sklanjanje prevzetih imen – težji primeri (Nataša Hribar) – 26/33/č
Et prudentia et iustitia officiis constat: officia praeceptis
disponuntur (Janez Kranjc) – 26/34/č
So predlog zavrnili kot nepotreben ali kot nepotrebnega? (Nataša
Hribar) – 27/34/č
XVII. Nomotehnični dnevi (Patricij Maček) – 28‑29/42‑ 43/por
Popotniško pred počitnicami (Nataša Hribar) – 28‑29/45/č
Sepulchra legens memoriam perdam (Janez Kranjc) – 28‑29/46/č
Kdaj bomo dobili slovenske podnapise na Netflixu? (Tim Horvat) –
30‑31/23‑25/č
O veliki večini (Nataša Hribar) – 30‑31/46/č
Usluge in storitve (Nataša Hribar) – 32/33/č
Vulgus amicitias utilitate probat (Janez Kranjc) – 32/34/č
Zastonj ni vedno zaman, včasih pa je celo brezplačno (Nataša
Hribar) – 33/34/č
Pomen prevoda tožbe pri vročanju sodnih pisanj med državami
članicami EU (Jorg Sladič) – 34‑35/16‑18/č
Zakaj je kimono moškega spola (Nataša Hribar) – 34‑35/45/č
Infidelis recti magister est metus (Janez Kranjc) – 34‑35/46/č
O dobrotnikih, svetnikih, vladarjih in še kom (Nataša Hribar) –
36/34/č
Nekatere posebnosti ženskih sklanjatev (Nataša Hribar) – 37/33/č
Non vitae, sed scholae discimus (Janez Kranjc) – 37/34/č
Še o sklanjanju (Nataša Hribar) – 38‑39/46/č
Kaj je številno in kaj številčno (Nataša Hribar) – 40‑41/45/č
Vaco, et omnes vacant qui volunt (Janez Kranjc) – 40‑41/46/č
Blizuzvočnice (Nataša Hribar) – 42‑43/46/č
Blizuzvočnice II. (Nataša Hribar) – 44/37/č
Talis hominibus fuit oratio qualis vita (Janez Kranjc) – 44/38/č
Kaj zastari in kaj zastara? (Nataša Hribar) – 45/34/č
Oziralni odvisniki (Nataša Hribar) – 46/33/č
Contemptu famae contemni virtutes (Janez Kranjc) – 46/34/č
Okolijski ali okoljski (Nataša Hribar) – 47/34/č
Kurikulum ali kurikul (Nataša Hribar) – 48/33/č
Omnia sunt incerta, cum a iure discessum est (Janez Kranjc) –
48/34/č
Praznično proti praznikom (Nataša Hribar) – 49‑50/38/č

K
kapital
glej tudi podjetništvo, gospodarstvo in ekonomija
Nacionalna kriminološka konferenca »Nasilje, kultura in
kapitalizem« (Marko Drobnjak) – 3/29‑30/por
Načelo davčne pravičnosti in davek od dobička iz kapitala (Joži
Češnovar) – 5‑6/19‑21/č
Tvegani kapital kot oblika financiranja gospodarskih družb (Matjaž
Kovač) – 5‑6/29/pril
Kulturni kapital (Matjaž Ambrož) – 8/23/zap

kanonsko pravo
glej tudi verske skupnosti
Spolne zlorabe mladoletnih oseb v Katoliški cerkvi (Sebastijan
Valentan) – 42‑43/20‑22/č

kazenski postopek
glej tudi kazensko procesno pravo
Skrajšani kazenski postopek – pogoji za sojenje v nenavzočnosti
obdolženca – 4/24‑27/sp
Državno tožilstvo – dvajset let obljub in pričakovanj (Hinko Jenull) –
9‑10/3/uv
Quod est veritas v kaznovalnem pravu? (Luka Vavken) –
9‑10/29/pril
Narava rokov iz četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154.
člena ZKP (Aleksander Karakaš) – 12/6‑ 8/č
Prisilna privedba kljub potrdilu o upravičeni odsotnosti – 13/25/mo
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Pravica do svobodne izbire zagovornika in povrnitev stroškov
kazenskega postopka – 17‑18/31‑33/sp
Zatožna klop – izjema od sedežnega reda – enakost orožij –
19/23‑26/sp
Bohotenje preventivne države (Anže Erbežnik) – 24‑25/12‑14/č
Sodišče na prejeto prošnjo sploh ni odgovorilo – 32/24/mo
Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom dobil
(Albert Nabernik) – 33/22/pril
Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak? (Zvjezdan
Radonjić) – 48/6‑7/č

kazensko materialno pravo
Direktni naklep – anomalija našega kazenskega zakonika in sodne
prakse (Miha Šepec) – 1‑2/14‑15/č
Skromni rezultati pregona borzne kriminalitete (Hinko Jenull) –
5‑6/6‑ 8/č
Mobing državnih uradnikov (Jakob Demšar) – 7/8‑10/č
Še o direktnem naklepu kot o »anomaliji našega kazenskega
zakonika in sodne prakse« (Andrej Ferlinc) – 8/11‑13/odm
Anomalije v anomalijah direktnega naklepa (Matej Žlajpah) –
9‑10/6‑7/odm
Omejitve sodnikove izbire kazenske sankcije za spolna kazniva
dejanja (Boštjan Polegek) – 19/14‑16/č
Zloraba slabotne osebe: kriminalistični in kazenskopravni vidiki
(Patricij Maček) – 19/31‑32/por
Kaznivo dejanje hudodelskega združevanja v razmerju do kaznivih
dejanj, storjenih v hudodelskih združbah (Andreja Sedej
Grčar) – 34‑35/11‑12/č
Gospodarska kriminaliteta (Patricij Maček) – 36/31‑32/por
Zakonski znak »zlonamerno« (Matej Žlajpah) – 38‑39/14‑15/č
Ni enotnosti o ukinitvi zastaralnih rokov za spolne delikte (Urša
Ravnikar Šurk) – 49‑50/38/por

kazensko pravo
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Razmerja med pogodbo in kaznivim dejanjem (Luigi Varanelli) –
3/14‑16/č
Nacionalna kriminološka konferenca »Nasilje, kultura in
kapitalizem« (Marko Drobnjak) – 3/29‑30/por
Metodološki pristopi k odnosu med pogodbo in kaznivim dejanjem
(Luigi Varanelli) – 4/9‑11/č
Zdravniška licenca za samostojno delo in slovenske
administrativne planke (Timon Hren, Gordana Kalan Živčec in
Simona Marko) – 9‑10/15‑17/č
Žvižgači: na zdravje na čisto vest (Matej Avbelj) – 9‑10/44‑ 45/prik
Kazenskopravna demistifikacija t. i. sovražnega govora (Primož
Baucon) – 14/23/pril
Pravo kot robotski sesalnik v družbi (Jakob Demšar) – 15/23/pril
MNZ obravnava 74.000 kaznivih dejanj na leto (Urša Ravnikar
Šurk) – 16/34/por
Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in
kaznivim dejanjem (Primož Križnar) – 17‑18/11‑13/č
Zmanjševanje razlik med kazenskim in prekrškovnim postopkom
(Luka Vavken) – 27/23/pril
Zbornik 11. konference kazenskega prava in kriminologije (Jan
Stajnko) – 28‑29/44‑ 45/prik
Razveljavljena kazen odvetniku zaradi domnevnega zavlačevanja
postopka (Urša Ravnikar Šurk) – 28‑29/46/por
Nasilje v družini – kako najti izhod? (Sanela Štadler) –
30‑31/22‑23/č
Subjektivni elementi protipravnosti in bit kaznivega dejanja (Primož
Baucon) – 30‑31/28/pril
Italijanska ureditev dosmrtnega zapora za vodje mafijskih združb
(Luka Vlačić) – 30‑31/35‑36/sp
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP‑N in uvodnimi pojasnili
(Miha Hafner) – 40‑41/43‑ 45/prik
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (2.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić,
Kristina Jan in Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por
O »prelomni« sodbi VS RS v zvezi s kaznivim dejanjem po 297.
členu KZ‑1 (Barbara Zobec) – 46/23/pril
Zavest o protipravnosti in pravna zmota (Jure Jakšić) – 48/19/pril

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
kazensko procesno pravo
Člen 154 ZKP na gladini razburkanega oceana (Jasmina A.
Tabaković) – 3/16‑18/č
Skrajšani kazenski postopek – pogoji za sojenje v nenavzočnosti
obdolženca – 4/24‑27/sp
Osebni pregledi obsojencev v luči človekovih pravic (Ivan Šelih) –
5‑6/14‑16/č
Teorija vs. praksa – položaj in vpliv kazenskopravnega akademika
v pravni družbi (Jan Stajnko) – 5‑6/40‑ 41/por
Novela ZKP na poti v Državni zbor (Urša Ravnikar Šurk) –
5‑6/46/por
Obravnava žrtev posilstva v predkazenskem postopku (Patricij
Maček) – 8/30‑31/por
Državno tožilstvo – dvajset let obljub in pričakovanj (Hinko Jenull) –
9‑10/3/uv
Obstoj oškodovanca pri kaznivem dejanju ponarejanja listin (Samo
Košir in Janja Potisk) – 11/6‑7/č
Narava rokov iz četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154.
člena ZKP (Aleksander Karakaš) – 12/6‑ 8/č
Kultura pregona (Hinko Jenull) – 13/22/č
Kaj prinaša novela ZKP‑N 2.0? (Robert Golobinek) – 14/13‑14/č
O (ne)učinkovitosti kazenskega postopka skozi oči
razpravljajočega sodnika (Tomaž Bromše) – 15/9‑10/č
Težave pri izvajanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za
usposabljanje (Ivan Šelih) – 15/16‑17/č
Stranka sodnega postopka kot storilec kaznivega dejanja krive
izpovedbe (Alenka Razpet) – 16/6‑7/č
Povrnitev potrebnih izdatkov zagovornika v kazenskem postopku
(Luka Vavken) – 24‑25/9‑11/č
Bohotenje preventivne države (Anže Erbežnik) – 24‑25/12‑14/č
Novinarji v kazenskih postopkih (Katarina Bergant) – 24‑25/25/pril
Nekaj misli ob noveli ZKP‑N (Saša Kmet) – 27/9/č
Prikriti preiskovalni ukrepi po ZKP‑N (Jasmina A. Tabaković) –
28‑29/10‑12/č
Prekoračitev dovoljenega v razlagi sodbe? (Zvjezdan Radonjić) –
30‑31/9‑10/č
Hramba DNK profila pravnomočno obsojenih (Primož Križnar) –
30‑31/13‑15/č
Časovni vidik ustavnosodnih presoj Zakona o kazenskem
postopku (Leon Recek) – 30‑31/16‑18/č
Bogate procesne pravice obtožencev v kazenskem postopku
(Boštjan J. Turk) – 32/13‑14/č
Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom dobil
(Albert Nabernik) – 33/22/pril
Paradoksi pri zaslišanju mladoletnih oškodovancev (Saša Kmet) –
36/14‑15/č
Načelo (ne)enakosti pri izrekanju kazenskih sankcij (Primož
Križnar) – 38‑39/16‑18/č
O implementaciji Vodilnih načel pri iskanju izginulih oseb (Ana
Srovin‑ Coralli) – 45/9‑11/č
Izvedba listinskih dokazov z »lastnim branjem« (Janko Marinko) –
47/8‑10/č
Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak? (Zvjezdan
Radonjić) – 48/6‑7/č

kaznivo dejanje
glej tudi policija in tožilstvo
MNZ obravnava 74.000 kaznivih dejanj na leto (Urša Ravnikar
Šurk) – 16/34/por
Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in
kaznivim dejanjem (Primož Križnar) – 17‑18/11‑13/č
Omejitve sodnikove izbire kazenske sankcije za spolna kazniva
dejanja (Boštjan Polegek) – 19/14‑16/č
Roe v. Wade in kazniva dejanja – je ekonomija dolgočasna?
(Katarina Zajc) – 24‑25/23/č
Subjektivni elementi protipravnosti in bit kaznivega dejanja (Primož
Baucon) – 30‑31/28/pril
Kaznivo dejanje hudodelskega združevanja v razmerju do kaznivih
dejanj, storjenih v hudodelskih združbah (Andreja Sedej
Grčar) – 34‑35/11‑12/č
O »prelomni« sodbi VS RS v zvezi s kaznivim dejanjem po 297.
členu KZ‑1 (Barbara Zobec) – 46/23/pril
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kaznovalno pravo
glej tudi prekrškovno pravo in zaporna kazen
Okrogle zgodbe jetniških dvorišč (Breda Mulec) – 1‑2/26/pril
Osebni pregledi obsojencev v luči človekovih pravic (Ivan Šelih) –
5‑6/14‑16/č
Slabo stanje v slovenskih zaporih (Urša Ravnikar Šurk) – 7/34/por
Quod est veritas v kaznovalnem pravu? (Luka Vavken) –
9‑10/29/pril
Uklonilni zapor ni »kazenska sankcija« v smislu izvrševanja
Okvirnega sklepa 2006/783 (Zoran Skubic) – 9‑10/34‑35/sp
Težave pri izvajanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za
usposabljanje (Ivan Šelih) – 15/16‑17/č
Omejitve sodnikove izbire kazenske sankcije za spolna kazniva
dejanja (Boštjan Polegek) – 19/14‑16/č
Prošnja za odlog kazni zapora in odločitev sodišča po dnevu
začetka prestajanja kazni po pozivu (Nana Weber) – 37/22/vo
Načelo (ne)enakosti pri izrekanju kazenskih sankcij (Primož
Križnar) – 38‑39/16‑18/č
Uporaba kaznovalnih pooblastil in družbene posledice (Hinko
Jenull) – 44/23/č

kibernetska varnost
glej tudi elektronsko poslovanje
Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del) (Tadej Skok in Jure
Planinšek) – 7/16‑18/č
Pravni vidiki kibernetske varnosti (2. del) (Jure Planinšek in Tadej
Skok) – 9‑10/9‑11/č
Odgovornost poslovodstva za škodo zaradi neustreznega
delovanja informacijskih sistemov (Sanela Brglez) –
42‑43/13‑15/č

kmetijsko pravo
Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) s komentarjem (Miha
Juhart) – 5‑6/44‑ 45/prik
Odločitev o javni dostopnosti študij o herbicidu glifosatu (Urša
Ravnikar Šurk) – 11/34/por
Statusnopravni položaj nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(Žiga Cvetko) – 37/17‑18/č

kohezija
glej tudi investicije
Evropski strukturni in investicijski skladi (Patricij Maček) –
20/38/prik

kolektivna pogodba
glej tudi delovno pravo
Višina dodatka za delovno dobo – kolektivna pogodba –
9‑10/30‑31/sp
Razlaga kolektivne pogodbe – 24‑25/31‑32/sp
Izogibanje uporabi kolektivne pogodbe (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 26/24/vo
Kolektivna pogodba in sprememba glavne dejavnosti (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 30‑31/28/vo
Katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 34‑35/29‑30/vo
Dogovorna uporaba kolektivne pogodbe (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 49‑50/18/vo

Komisija za preprečevanje korupcije
glej tudi korupcija
V noveli zakona veliko sprememb za KPK (Urša Ravnikar Šurk) –
26/34/por
Zakaj potrebujemo Komisijo za preprečevanje korupcije (Boris
Štefanec) – 27/3/uv
(Raz)druženi v boju proti korupciji – kje smo in kam gremo? (Alma
Sedlar) – 47/3/uv

koncesije
Odločanje sodišč o dejanskem in pravnem razmerju, ki je
zaključena življenjska celota – 17‑18/30‑31/sp
STOP hidroelektrarnam na slovenskem delu Mure (Urša Ravnikar
Šurk) – 21‑22/46/por

konkurenca
Konkurenca vodi v razvoj, monopol ga zavira (Urša Ravnikar
Šurk) – 17‑18/46/por
V varstvo konkurence prihaja enotni postopek sankcioniranja
(Andrej Krašek) – 27/6‑ 8/č
O smiselnosti konkurence pri kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (Meta Mencinger) – 32/17‑19/č
Konkurenčna klavzula – zmanjšanje pogodbene kazni –
46/25‑27/sp

konkurenčno pravo
Delujem v konkurenčnem okolju – sem naročnik? (Anja Drečnik in
Tanja Bratina) – 16/10‑11/č
Financiranje znanstvenih raziskav v luči prava EU: med javno
službo in konkurenco (Petra Weingerl) – 23/16‑18/č

korporacijsko pravo
Načelo davčne pravičnosti in davek od dobička iz kapitala (Joži
Češnovar) – 5‑6/19‑21/č
Tvegani kapital kot oblika financiranja gospodarskih družb (Matjaž
Kovač) – 5‑6/29/pril
Pravica družbenika do vpogleda v knjige in spise družbe (Sonja
Strle) – 8/28/mo
Ničnost letnega poročila – oblikovanje dolgoročnih rezervacij –
13/25‑27/sp
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (1.) (Patricij Maček) –
21‑22/40‑ 41/por
Gre za prenos podjetja ali ne? (Nana Weber) – 27/30‑31/sp
Prepoved finančne asistence – pridobivanje lastnih delnic prek
tretjih – 32/24‑26/sp
Preložitev skupščine d. d. – rok za sklic skupščine – 36/26‑27/sp
Upravljanje in samoupravljanje po slovensko (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 38‑39/27/č
Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
po ZGD‑1 skozi sodno prakso (Domen Neffat in Leonardo Rok
Lampret) – 45/18‑20/č

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Žvižgači: na zdravje na čisto vest (Matej Avbelj) – 9‑10/44‑ 45/prik
Zgodovinska prelomnica pri zaščiti žvižgačev v EU (Alma Sedlar) –
13/6‑ 8/č
Zasebni interesi funkcionarjev in javnih uslužbencev v slovenskem
javnem sektorju (Jure Škrbec) – 20/22/pril
Novinarji v kazenskih postopkih (Katarina Bergant) – 24‑25/25/pril
V noveli zakona veliko sprememb za KPK (Urša Ravnikar Šurk) –
26/34/por
Zakaj potrebujemo Komisijo za preprečevanje korupcije (Boris
Štefanec) – 27/3/uv
Žvižgač (Patricij Maček) – 32/38/prik
Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom dobil
(Albert Nabernik) – 33/22/pril
Generalni sekretar LMŠ kadroval mimo SDH (Urša Ravnikar
Šurk) – 33/34/por
Etične moralke (Hinko Jenull) – 34‑35/26/č
Anonimke – orožje strahopetcev ali legitimno žvižgaštvo (Boštjan
J. Turk) – 42‑43/18‑20/č
Shranjevanje dokumentacije kandidatov za zaposlitev (Matej
Vošner) – 46/26/mo
(Raz)druženi v boju proti korupciji – kje smo in kam gremo? (Alma
Sedlar) – 47/3/uv

kredit
glej tudi bančništvo in potrošniški kredit
Kreditne pogodbe v švicarskih frankih (Jorg Sladič) –
9‑10/40‑ 41/prik
Ničnost kreditnih pogodb, sklenjenih s tujimi bankami (Nana
Weber) – 11/29‑30/sp
Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v
švicarskih frankih (Primož Jamšek) – 12/30‑31/por
Pojasnilna dolžnost pri posojilih v švicarskih frankih (Urša Ravnikar
Šurk) – 19/30‑31/por
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Posledice neprenosa člena 4(2) Direktive 93/13 za varstvo
posojilojemalcev (Hajdeja Iglič) – 27/11‑13/č
Slovenski potrošniki v izvršbi in dolgovi v švicarskih frankih (Jorg
Sladič) – 28‑29/6‑ 8/č
Izvršilno sodišče in presoja nepoštenosti pogojev (Nana Weber) –
28‑29/39‑ 40/sp
Odgovornost za dolgove – solidarno poroštvo (Nana Weber) –
42‑43/30/vo

kriminologija
glej tudi kaznovalno pravo
Nacionalna kriminološka konferenca »Nasilje, kultura in
kapitalizem« (Marko Drobnjak) – 3/29‑30/por
Obravnava žrtev posilstva v predkazenskem postopku (Patricij
Maček) – 8/30‑31/por
Pravo kot robotski sesalnik v družbi (Jakob Demšar) – 15/23/pril
MNZ obravnava 74.000 kaznivih dejanj na leto (Urša Ravnikar
Šurk) – 16/34/por
Zloraba slabotne osebe: kriminalistični in kazenskopravni vidiki
(Patricij Maček) – 19/31‑32/por
Temni internet in kriptovalute (Patricij Maček) – 23/27/por
Zbornik 11. konference kazenskega prava in kriminologije (Jan
Stajnko) – 28‑29/44‑ 45/prik
Franc Kangler in njegova pravica (Jakob Demšar) – 33/16‑17/odm

Latvija
Presoja upravičenosti razrešitve guvernerjev centralnih bank je v
pristojnosti Sodišča EU (Nana Weber) – 16/29/sp
Ni vsak novinar, kdor objavlja posnetke policistov (Zoran Skubic) –
30‑31/38‑39/sp

letalski promet

kriptovalute
glej tudi investicije
Bi se sprijaznili z negativnimi obrestmi? (Primož Cencelj) – 19/21/č
Temni internet in kriptovalute (Patricij Maček) – 23/27/por
Potrošniška prodaja po Direktivah 2019/770 in 2019/771 (Jorg
Sladič) – 47/16‑18/č

Odgovornost prevoznika zrakoplova zaradi poškodbe potnika –
zastaranje neposrednega zahtevka do zavarovalnice iz
naslova zavarovanja odgovornosti – prekinitev zastaranja –
11/25‑27/sp
Predrta letalska pnevmatika in odškodnina potnikom zaradi
zamude (Zoran Skubic) – 21‑22/36‑37/sp

literatura

krivda
glej tudi kazensko pravo
Direktni naklep – anomalija našega kazenskega zakonika in sodne
prakse (Miha Šepec) – 1‑2/14‑15/č
Še o direktnem naklepu kot o »anomaliji našega kazenskega
zakonika in sodne prakse« (Andrej Ferlinc) – 8/11‑13/odm
Anomalije v anomalijah direktnega naklepa (Matej Žlajpah) –
9‑10/6‑7/odm
O (ne)učinkovitosti kazenskega postopka skozi oči
razpravljajočega sodnika (Tomaž Bromše) – 15/9‑10/č
Subjektivni elementi protipravnosti in bit kaznivega dejanja (Primož
Baucon) – 30‑31/28/pril
Zakonski znak »zlonamerno« (Matej Žlajpah) – 38‑39/14‑15/č

kulturna dediščina
Nedolžno zbirateljstvo ali plenjenje kulturne dediščine? (Izidor
Janžekovič) – 12/9‑11/č
Arheolog, nebodigatreba pri gradnji? (Izidor Janžekovič) –
19/12‑13/č
Varovanje kulturne dediščine omejuje lastninsko pravico –
20/27/mo
Za varstvo kulturne dediščine je nujna doslednost nadzornih
organov – 42‑43/33/mo

L
lastninska pravica
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Načelo formalne legalitete – izvršilni naslov na izpraznitev
nepremičnine – solastnina – 26/25‑26/sp
Nekaj pomislekov o predlaganih spremembah SPZ (Leon Recek) –
27/16‑17/č
Vzdrževalna dela v večstanovanjski stavbi (Suzana Pisnik) –
32/23/vo
Določitev namenske rabe zemljišč je normiranje v javnem
interesu – 33/23‑24/sp
Skupni stroški pri razdružitvi solastnine (Nana Weber) –
40‑41/29/vo
Lastništvo zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne ceste
(Franci Gerbec) – 42‑43/3/uv
Nujna pot po pozidanem zemljišču (Nana Weber) – 45/24/vo
Intervencijska pot – pravica lastnikov do ustavljanja v nujnih
primerih (Nana Weber) – 49‑50/19/vo
Reivindikacijska tožba – izpraznitev in izročitev nepremičnin –
»avtonomna cona« – določljivost subjekta, na katerega se
ukrep nanaša – 49‑50/21‑23/sp

glej tudi stvarno pravo in stanovanjsko pravo
Od menjave v peskovniku do blaginje (Katarina Zajc) – 12/16‑17/č
Neustavna kategorizacija cest v zasebni lasti (Urška Stopar) –
16/21‑22/č
Varovanje kulturne dediščine omejuje lastninsko pravico –
20/27/mo
Pridobitev lastninske pravice pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju
(Matjaž Tratnik) – 21‑22/6‑9/č
Kako naj lastnik nepremičnine reši problem skvoterjev? (Igor
Vuksanović) – 24‑25/6‑ 8/č
Kdaj bodo občinske ceste zares občinske? (Anita Napotnik) –
26/21/č

Pravni pluralizem in pravo Evropske unije (Lora Briški) –
1‑2/42‑ 43/por
Kako prenoviti Evropo (Marko Pavliha) – 1‑2/43‑ 44/prik
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Vesna Rijavec) –
1‑2/44‑ 45/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški in Tim Horvat) – 1‑2/45/prik
Pogodbeno pravo IV – Patologija pogodbe, drugi del (Jaka
Cepec) – 3/31‑32/prik
Zbornik 1. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Sara Bagari) – 3/32‑33/prik
Paralelno razmišljanje (Lora Briški) – 4/31/prik
Zbornik spomladanskega Velikega kongresa javnega naročanja v
letu 2018 (Milena Basta Trtnik) – 4/32‑33/prik
Nerazumno vedenje (Igor Vuksanović) – 5‑6/42‑ 44/prik
Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) s komentarjem (Miha
Juhart) – 5‑6/44‑ 45/prik
Evropska unija v luči transnacionalnega prava (Petra Weingerl) –
7/31‑32/prik
Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
mag. Sabine Jereb (Helena Kovač) – 7/32‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 7/33/prik
Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja (Mojca Prelesnik) –
8/32‑33/prik
Kreditne pogodbe v švicarskih frankih (Jorg Sladič) –
9‑10/40‑ 41/prik
O Evropskem sodišču za človekove pravice – Retrospektiva
posvečenega (Tim Horvat) – 9‑10/41‑ 43/prik
Bil sem odvetnik (Andrej Razdrih) – 9‑10/43‑ 44/prik
Žvižgači: na zdravje na čisto vest (Matej Avbelj) – 9‑10/44‑ 45/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 9‑10/45/prik
Osebni stečaj (Borut Škerlj) – 11/32‑33/prik
Mednarodno zasebno pravo EU (Helena Butolen) – 12/31‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 12/33/prik
Civilno procesno pravo (Aleš Galič) – 13/31‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 13/32/prik
Pogledi sociologije prava (Mojca Zadravec) – 14/32‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 14/33/prik
Veliki gradbenopravni priročnik (Aleš Avbreht) – 15/32‑33/prik
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Leksikon filozofije (Bojan Žalec) – 16/32‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 16/33/prik
Pomen (komentarja) ustave (Matej Avbelj) – 17‑18/3/uv
Komentar Ustave Republike Slovenije – nov nepogrešljiv pravniški
pripomoček (Jadranka Sovdat) – 17‑18/42‑ 43/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 17‑18/44/prik
Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci
(Marko Kambič) – 17‑18/43‑ 45/prik
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK‑1) (Andrej Kavčič) – 19/32‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 19/33/prik
Trije prostorsko‑ gradbeni zakoni (Tina Steinman Vrabič) –
20/32‑33/prik
Žrtvovanje: življenje v fašistični milici (Jernej Letnar‑ Černič) –
21‑22/42‑ 43/prik
Poglejte svet z lepe plati (Igor Vuksanović) – 21‑22/43‑ 45/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 21‑22/45/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 23/32/prik
Sodni dnevi (Vida Petrovčič) – 23/30‑31/prik
Med jasnostjo in nedoločenostjo (Albin Igličar) – 23/31‑33/prik
Dve razpravi o pravu in morali (Martin Jančar) – 24‑25/38‑39/prik
Pravo državljanstva (Franci Ježek) – 24‑25/40/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 24‑25/41/prik
Zakon o upravnem sporu (ZUS‑1) s komentarjem (Aleš Ferčič) –
26/32‑33/prik
Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje
zemljiškoknjižnih dovolil (Igor Cek) – 27/33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 28‑29/44/prik
Zbornik 11. konference kazenskega prava in kriminologije (Jan
Stajnko) – 28‑29/44‑ 45/prik
Faktografija (Patricij Maček) – 30‑31/44‑ 45/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 30‑31/45/prik
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ‑L (Dida Volk) –
32/31‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 32/32/prik
Koraki do profesionalizma (Aljoša Polajžar) – 33/32‑33/prik
Osnove računovodskih izkazov za pravnike (Ana Oblak) –
34‑35/43‑35/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 34‑35/44/prik
Izbris kvalificiranih obveznosti bank: Pravna analiza primera Kotnik
(Katarina Zajc) – 36/32‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 36/33/prik
Zbornik 11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Sara
Ahlin Doljak) – 37/31‑32/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 38‑39/45/prik
Zbornik 14. Dnevi prekrškovnega prava (Jan Stajnko) –
38‑39/44‑ 45/prik
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP‑N in uvodnimi pojasnili
(Miha Hafner) – 40‑41/43‑ 45/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 40‑41/44/prik
Gradbeni predpisi (Andrej Andrić) – 42‑43/43‑ 44/prik
Zbornik Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja 2019
(Boštjan Ferk) – 42‑43/44‑ 45/prik
Pretres: prelomne točke držav v krizi (Marko Pavliha) –
44/36‑37/prik
Zakon o evidentiranju nepremičnin z uvodnimi pojasnili z novelo
ZEN‑A (Matiček Žumer) – 45/31/prik
Prisluhnite svojeglavcu v sebi (Igor Vuksanović) – 45/32‑33/prik
S tujih knjižnih polic (Lora Briški) – 46/31/prik
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi (Mateja Škabar) –
46/31‑32/prik
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR‑1) s komentarjem, 2.,
posodobljena in dopolnjena izdaja (Aleš Velkaverh) –
46/32‑33/prik
Vrnitev črnega laboda (Igor Vuksanović) – 47/31‑32/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 47/33/prik
Pogovarjamo se o evtanaziji (Špela Kogovšek Sajovic) –
48/32‑33/prik
Krasni novi svet umetne inteligence (Andraž Zidar) –
49‑50/35‑37/prik
S tujih knjižnih polic (Tim Horvat) – 49‑50/37/prik

Litva
Obsodba za genocid med sovjetsko okupacijo Litve (Luka
Vlačić) – 17‑18/34‑35/sp
Dopustnost obvezne umestitve sovražnih televizijskih vsebin v
plačljive pakete (Zoran Skubic) – 37/27‑28/sp

lokalna samouprava
glej tudi občine
Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah (Sonja Strle) –
5‑6/32/mo
Skupna občinska uprava (Sonja Strle) – 16/26/mo
Bomo v Sloveniji dobili 11 pokrajin? (Urša Ravnikar Šurk) –
30‑31/46/por
Pokrajine za skladen civilizacijski in kulturni razvoj (Borut
Holcman) – 45/3/uv
Župani in podžupani: analiza nedavnih mandatov in dileme iz
prakse (Urška Remic) – 47/13‑15/č
17. Dnevi evropskega prava: Slovenija, dežela pokrajin (Tadeja
Urbas) – 49‑50/30‑31/por

M
Madžarska
Madžarska zakonodaja glede potrošniških posojil v tuji valuti
ne krši pravic finančnih institucij (Alenka Antloga) –
5‑6/35‑37/sp
Pošast z gradu Čachtice (Urška Klakočar Zupančič) –
24‑25/20‑22/č
Obvestilo potrošniku o višini posojila v tuji valuti po sklenitvi
posojilne pogodbe (Alenka Antloga) – 30‑31/37‑38/sp
Pisanje strokovnih člankov: med delavčevo pravico in
delodajalčevimi interesi (Špela Lovšin) – 48/26‑27/sp

manjšine
Boj za pravice narodnostnih manjšin v Uniji se nadaljuje pri
kohezijski politiki (Zoran Skubic) – 33/27‑29/sp

materinstvo
glej tudi družinsko pravo in očetovstvo
Nadomestilo plače pri odmoru za dojenje (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 1‑2/28/vo
Popoldanski s. p. med porodniško (Nina Scortegagna Kavčnik) –
34‑35/30/vo
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek za oba starša –
40‑41/31/mo
Pravice delavke – doječe matere (Nataša Belopavlovič) –
49‑50/18/vo

mediacija
glej tudi alternativno reševanje sporov
Nova instrumenta UNCITRAL za priznanje in izvršitev mednarodnih
poravnav, doseženih v mediaciji (Marko Djinović in Andrejka
Kos) – 4/19/pril
Nova Ljubljanska mediacijska pravila (Marko Djinović) – 7/18‑19/č
Otrokovo mnenje v družinski mediaciji (Nana Weber) –
37/22‑23/vo
Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU (Katja Modic) –
49‑50/31‑32/por

medicina in pravo
glej tudi zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
Zdravniška licenca za samostojno delo in slovenske
administrativne planke (Timon Hren, Gordana Kalan Živčec in
Simona Marko) – 9‑10/15‑17/č
Nujno zdravljenje privolitveno nesposobnega otroka v primeru
nasprotovanja staršev (Brina Felc) – 11/8‑11/č
Horizonti življenja (Luigi Varanelli) – 11/20/č
Medicina in pravo leta 2050 – ali vemo, kam gremo? (Aljoša
Polajžar) – 15/31‑32/por
Pravni vidiki evtanazije (Patricij Maček) – 17‑18/40‑ 41/por
Zdravništvo kot partner pri kreiranju zdravstvene zakonodaje
(Radko Komadina) – 26/3/uv
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Pravica bolnika z demenco do samostojnega odločanja o
zdravljenju (Brina Felc) – 26/14‑16/č
Zapleti pri uporabi medicinskega pripomočka – opustitev uradne
prijave javnemu organu (Andraž Strgar) – 28‑29/29‑30/č
Odvzem organa umrlemu brez vednosti svojcev – 28‑29/34/mo
Začarani krog ustavno sporne ureditve nekonvencionalne
medicine (Nataša Samec Berghaus) – 36/11‑13/č
Zaletavanje v birokratske nesmisle (Tina Bregant) – 37/3/uv
Kako pravimo alternativni medicini, ki deluje? (Andrej Troha) –
38‑39/11‑13/odm
Homeopatija v primežu manipulacij (Miloš Žužek) – 44/13‑15/odm
Razlikovanje med zdravniki in homeopati ni neustavno (Andrej
Troha) – 46/18‑19/odm
Homeopatija v primežu manipulacij – še drugič (Miloš Žužek) –
48/10‑11/odm
Pogovarjamo se o evtanaziji (Špela Kogovšek Sajovic) –
48/32‑33/prik

mediji
glej tudi oglaševanje in svoboda izražanja
Odstop od zavarovalne pogodbe o življenjskem zavarovanju
(Patricij Maček) – 1‑2/50/zap
Evropska direktiva o avdiovizualnih storitvah in podlage za ureditev
vplivnostnega marketinga (Dženeta Schitton) – 9‑10/22‑24/č
Vidiki varstva potrošnikov pri urejanju vplivnostnega marketinga v
Sloveniji (Dženeta Schitton) – 12/13‑15/č
Nazaj v sedanjost (Tomaž Pavčnik) – 23/19/č
Novinarji v kazenskih postopkih (Katarina Bergant) – 24‑25/25/pril
Posodobitev medijske zakonodaje (Urša Ravnikar Šurk) –
24‑25/42/por
Svoboda panorame in objava fotografije hiše (Sonja Strle) –
26/26/mo
Pravica novinarke do svobode izražanja – 28‑29/31‑32/sp
Kdaj bomo dobili slovenske podnapise na Netflixu? (Tim Horvat) –
30‑31/23‑25/č
Ni vsak novinar, kdor objavlja posnetke policistov (Zoran Skubic) –
30‑31/38‑39/sp
Tihotapljenje migrantov: med suhoparnimi številkami in medijskim
izmikanjem (Peter Jančič) – 33/13‑15/č
Medijska in informacijska pismenost (Patricij Maček) – 33/38/prik
Dopustnost obvezne umestitve sovražnih televizijskih vsebin v
plačljive pakete (Zoran Skubic) – 37/27‑28/sp
Postopek razveze zakonske zveze (Patricij Maček) – 37/38/zap
Javno sojenje in objava osebnih podatkov v medijih (Sonja Strle) –
38‑39/32/mo
Ali je svoboda obveščanja glede vsebine zaupnih poročil o
vojaškem stanju lahko omejena z avtorsko pravico? (Zoran
Skubic) – 38‑39/41‑ 42/sp
Zapleti in razpleti postopkov dostopa do informacij javnega
značaja (Lora Briški) – 38‑39/42‑ 43/por
Anonimke – orožje strahopetcev ali legitimno žvižgaštvo (Boštjan
J. Turk) – 42‑43/18‑20/č
mednarodne organizacije
Odločitve Košarkarskega arbitražnega razsodišča – konflikt med
načeloma ex aequo et bono in pacta sunt servanda (Blaž
Tomažin Bolcar) – 12/16/č
70 let Sveta Evrope (Urša Ravnikar Šurk) – 19/34/por
Umetno ustvarjeni pogoji kot razlog za zavrnitev financiranja iz EU
skladov (Ines Grah) – 20/15‑16/č
Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi izpovedovanja
vere ali prepričanja (Sebastijan Valentan) – 30‑31/43/por
Konferenca WTO v Ženevi: od trgovine blaga k robotiki in iskanju
novih pravil hegemonije (Irena Peterlin) – 33/31‑32/por
Ali je mogoče registrirati kombinacijo barv? (Klemen Pohar) –
36/29‑30/sp

mednarodno pravo
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Nova instrumenta UNCITRAL za priznanje in izvršitev mednarodnih
poravnav, doseženih v mediaciji (Marko Djinović in Andrejka
Kos) – 4/19/pril
Tranzicijska pravičnost in Evropska unija (Sonja Strle) –
4/30‑31/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Čezmejni vodonosnik – vir konfliktov ali priložnost za sodelovanje
(Polona Dovečar) – 5‑6/16‑18/č
Pravna regulacija kibernetskih napadov, ki ne dosegajo praga
uporabe sile (Pika Šarf) – 11/16‑17/č
Podnebne spremembe v luči mednarodnega in prava EU (Sonja
Strle) – 11/30‑32/por
Za katera pravna sredstva še obstaja izključna pristojnost
slovenskega sodišča po Uredbi Bruselj Ia (Jorg Sladič) –
16/16‑18/č
Poenostavljena prisilna poravnava in izvršitev slovenske sodne
odločbe v Avstriji (Jorg Sladič) – 19/16‑18/č
Arbitražna odločba in neskončna vera v vladavino prava (Boštjan
J. Turk) – 19/18‑19/č
Ustna obravnava ESČP v zadevi Slovenija proti Hrvaški (Luka
Vlačić) – 26/12‑14/č
Pomen prevoda tožbe pri vročanju sodnih pisanj med državami
članicami EU (Jorg Sladič) – 34‑35/16‑18/č
Svet med hegemonijo in ustavnostjo ter vloga mednarodnega
prava v njem (Andraž Zidar) – 36/21/pril
Etažna lastnina v mednarodnem civilnem procesnem pravu (Jorg
Sladič) – 42‑43/15‑17/č
O implementaciji Vodilnih načel pri iskanju izginulih oseb (Ana
Srovin‑ Coralli) – 45/9‑11/č
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka in premoženja – 46/23/erar

migracije
glej tudi begunci in tujci
Tihotapljenje migrantov: med suhoparnimi številkami in medijskim
izmikanjem (Peter Jančič) – 33/13‑15/č
Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode
izražanja (Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 45/29‑30/por
Človekove pravice pred novimi izzivi (Marko Bošnjak) – 48/3/uv

mladoletne osebe
glej tudi družinsko pravo
Paradoksi pri zaslišanju mladoletnih oškodovancev (Saša Kmet) –
36/14‑15/č
Spolne zlorabe mladoletnih oseb v Katoliški cerkvi (Sebastijan
Valentan) – 42‑43/20‑22/č

mobing
glej tudi delovno pravo
Mobing državnih uradnikov (Jakob Demšar) – 7/8‑10/č
Pravni vidik ukrepov zoper mobing (Ines Grah) – 26/24/pril
Odškodnina zaradi mobinga – 40‑41/37‑38/sp

motenje posesti
Sosedovo drevo sega na mojo parcelo (Suzana Pisnik) – 46/24/vo

N
načelo enakosti
Stroški postopka pred ustavnim sodiščem (Luka Vlačić) –
17‑18/8‑10/č
Pravica bolnika z demenco do samostojnega odločanja o
zdravljenju (Brina Felc) – 26/14‑16/č
Argument narave stvari v ustavnosodni presoji (Leon Recek) –
37/8‑10/č
Načelo (ne)enakosti pri izrekanju kazenskih sankcij (Primož
Križnar) – 38‑39/16‑18/č

nadomestila
glej tudi plača in delovno pravo
Nadomestilo plače pri odmoru za dojenje (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 1‑2/28/vo
Odpoved starejši delavki – prejemanje denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti (Nana Weber) – 11/22‑23/vo
Prostovoljni gasilec se je poškodoval na intervenciji (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 15/24/vo
Nadomestilo za brezposelnost pri sporazumnem prenehanju
delovnega razmerja (Nana Weber) – 20/23‑24/vo

N

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Osnova za nadomestilo, če delodajalec delavcu izplača nižjo plačo
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 47/23‑24/vo

nadure
glej tudi delovni čas
KPJS – neenakomerna razporeditev delovnega časa – nadure –
14/24‑25/sp

nadzor
glej tudi delitev oblasti
Nevarnost posega parlamentarne preiskave v uresničevanje
načela delitve oblasti (Andrej Ferlinc) – 26/6‑7/č
Parlamentarni nadzor tajnih služb in pristojnosti Knovsa (Anže
Erbežnik) – 42‑43/11‑13/č

nagrada
Odvetniška nagrada, izračunana za namen povrnitve pravdnih
stroškov – 1‑2/29/sp
Pogodba o odvetniškem zastopanju – dogovor o višini nagrade –
27/27‑28/sp

najem
glej tudi stanovanjsko pravo in stvarno pravo
Obveščanje najemodajalca o obiskih preko noči (Nana Weber) –
14/24/vo
Brošura za sobodajalce – fizične osebe (Podrobnejši opis) –
16/22/erar
Najem stanovanja in domače živali (Nana Weber) – 23/21‑22/vo
Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma
(Nana Weber) – 27/24‑27/sp
Sporne spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju
(Boštjan Sedmak) – 34‑35/6‑ 8/č
Ocena ustavnosti novele zakona o nepremičninskem posredovanju
(Urša Ravnikar Šurk) – 36/34/por
Najemna pogodba v obliki notarskega zapisa (Jana Osolnik) –
40‑41/14‑15/č
Nepremičninska stroka kritična do Stanovanjskega zakona (Urša
Ravnikar Šurk) – 44/38/por
Oblastna omejitev višine tržnih najemnin ni v neskladju z nemško
ustavo (Zoran Skubic) – 49‑50/28‑29/sp

nasilje
Nasilje v družini – kako najti izhod? (Sanela Štadler) –
30‑31/22‑23/č
Posebna občutljivost pri obravnavanju nasilja nad starejšimi –
38‑39/31/mo
Ni enotnosti o ukinitvi zastaralnih rokov za spolne delikte (Urša
Ravnikar Šurk) – 49‑50/38/por

Nemčija
Kršenje avtorskih pravic na spletu pod krinko družine (Zoran
Skubic) – 1‑2/34‑35/sp
Še o denarnem nadomestilu za neizrabljen del plačanega letnega
dopusta (Zoran Skubic) – 7/27‑28/sp
Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj
(Zoran Skubic) – 12/27‑28/sp
Šola vožnje ni »šolsko ali univerzitetno izobraževanje« v smislu
Direktive o DDV (Zoran Skubic) – 15/28‑29/sp
Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga (Nana
Weber) – 19/28‑29/sp
Predrta letalska pnevmatika in odškodnina potnikom zaradi
zamude (Zoran Skubic) – 21‑22/36‑37/sp
Reševalna dejavnost neprofitnih organizacij je izključena iz pravil
javnega naročanja (Zoran Skubic) – 23/26‑27/sp
Dedovanje digitalne zapuščine (Zoran Skubic) – 32/28‑29/sp
Nürnberški zakoni – zmaga neprava nad pravom (Urška Klakočar
Zupančič) – 34‑35/18‑20/č
So nemški državni tožilci bolj neodvisni od izvršilne veje oblasti kot
litovski in slovenski tožilci? (Zoran Skubic) – 34‑35/37‑38/sp
Mož z železnim srcem in konferenca v Wannseeju (Urška Klakočar
Zupančič) – 37/15‑16/č

Ali je svoboda obveščanja glede vsebine zaupnih poročil o
vojaškem stanju lahko omejena z avtorsko pravico? (Zoran
Skubic) – 38‑39/41‑ 42/sp
Kako je nacistična ideologija izmaličila pravo in Program T4 (Urška
Klakočar Zupančič) – 46/11‑13/č
Kako je Christine Lagarde srečala Marxa in koga še lahko (Črt
Jakhel) – 46/22/č
Oblastna omejitev višine tržnih najemnin ni v neskladju z nemško
ustavo (Zoran Skubic) – 49‑50/28‑29/sp

neodvisnost
Varovanje neodvisnosti organov pravnega varstva (Borut Smrdel) –
4/3/uv
Neizpolnitev obveznosti Poljske pri zagotavljanju načela
neodvisnosti sodnikov (Alenka Antloga) – 34‑35/40‑ 41/sp
Pogledi na neodvisnost in nepristranskost slovenskega sodstva
(Patricij Maček) – 49‑50/32‑33/por

nepravdni postopek
Pristojnost sodišč v novem nepravdnem postopku (Cvetka
Horvat) – 20/13‑15/č

nepremičnine
glej tudi zemljiška knjiga in stvarno pravo
Sklenitev pogodbe – nesporazum – lastnosti predmeta pogodbe –
1‑2/30‑32/sp
Izvedba ugotovitvenega postopka pred odjavo prebivališča –
7/26/mo
Ocena tržne vrednosti pravic na nepremičninah (David Borlinič
Gačnik) – 8/24‑25/č
Predlog Zakona o katastru nepremičnin – predstavitev bistvenih
zakonodajnih rešitev (Apolonia Štembal in Tanja Rabič) –
8/25/pril
Novela ZIZ‑L – priložnosti in izzivi (Klemen Drnovšek) –
13/30‑31/por
Z oblakov na zemljo (Anže Burger) – 14/22/č
Čakalna doba za dodelitev bivalne enote v Ljubljani – 19/25/mo
Načelo formalne legalitete – izvršilni naslov na izpraznitev
nepremičnine – solastnina – 26/25‑26/sp
Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma
(Nana Weber) – 27/24‑27/sp
11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Urša Ravnikar
Šurk) – 28‑29/41‑ 42/por
Varstvo dolžnika v nepremičninski izvršbi se krepi (Cvetka
Horvat) – 32/6‑7/č
Sporne spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju
(Boštjan Sedmak) – 34‑35/6‑ 8/č
Iskanje pravičnega ravnovesja med interesi upnika in dolžnika v
izvršilnem postopku (Klemen Šuligoj) – 34‑35/9‑10/č
Odlog izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanjske
nepremičnine, ki je dolžnikov dom – 34‑35/30‑31/sp
Zavrnitev predloga za izdajo svetovalnega mnenja VS RS –
enotnost sodne prakse – 34‑35/31‑32/sp
Ocena ustavnosti novele zakona o nepremičninskem posredovanju
(Urša Ravnikar Šurk) – 36/34/por
Vlaganje v tujo nepremičnino (Suzana Pisnik) – 38‑39/28/vo
Zavarovanje nepremičnine – splošni zavarovalni pogoji –
zavarovanje na »novo vrednost« – 38‑39/37‑38/sp
Portal množičnega vrednotenja nepremičnin (Patricij Maček) –
42‑43/50/prik
Nepremičninska stroka kritična do Stanovanjskega zakona (Urša
Ravnikar Šurk) – 44/38/por
Ali je pilot v letalu oziroma zakaj Okrožno sodišče v Ljubljani
posluje na XY lokacijah? (Sabina Valek Derganc) – 45/16‑17/č
Zakon o evidentiranju nepremičnin z uvodnimi pojasnili z novelo
ZEN‑A (Matiček Žumer) – 45/31/prik
Izdelava elaborata na zahtevo Geodetske uprave (Nana Weber) –
48/20/vo
Reivindikacijska tožba – izpraznitev in izročitev nepremičnin –
»avtonomna cona« – določljivost subjekta, na katerega se
ukrep nanaša – 49‑50/21‑23/sp
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nepristranskost
Zunanji videz nepristranskosti sojenja in objektivna utemeljitev
pristranskosti sodnika (Alenka Antloga) – 32/26‑27/sp

nevladne organizacije
Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (Patricij Maček) –
7/38/prik

nomotehnika
Črkobralstvo in pravna argumentacija (Boštjan J. Turk) –
8/16‑17/č
Delovno mesto – termin z več pomeni (Suzana Pisnik) –
13/16‑18/č
XVII. Nomotehnični dnevi (Patricij Maček) – 28‑29/42‑ 43/por

normativna dejavnost
Normativno‑pravna ureditev detektivske dejavnosti (Patricij
Maček) – 9‑10/39‑ 40/por
Ali v Sloveniji preverjamo učinke predpisov na družbo? (Jelka
Zimšek in Maša Železnik) – 38‑39/9‑11/č
Resolucija o normativni dejavnosti – deset let kasneje (Albin
Igličar) – 44/24/pril

notariat
Ali je treba reformirati slovensko dedno pravo? (Manca Majcen) –
44/6‑ 8/č
Kakšno reformo potrebuje slovensko dedno pravo? (Tanja
Dolar‑ Božič) – 45/6‑ 8/odm
Notarska zbornica Slovenije (Patricij Maček) – 45/38/prik

O
občine
glej tudi lokalna samouprava
Neustavna kategorizacija cest v zasebni lasti (Urška Stopar) –
16/21‑22/č
Kdaj bodo občinske ceste zares občinske? (Anita Napotnik) –
26/21/č
Bomo v Sloveniji dobili 11 pokrajin? (Urša Ravnikar Šurk) –
30‑31/46/por
Župani in podžupani: analiza nedavnih mandatov in dileme iz
prakse (Urška Remic) – 47/13‑15/č
17. Dnevi evropskega prava: Slovenija, dežela pokrajin (Tadeja
Urbas) – 49‑50/30‑31/por

obletnica
Slovenska pravna fakulteta kot nacionalna zahteva (Katja
Škrubej) – 1‑2/22/č
Dan ustavnosti 2018 (Janez Kranjc) – 1‑2/36‑38/zap
Dajte nam slovensko univerzo! (Katja Škrubej) – 4/16/č
Navdih za naslednjih sto let (Katja Škrubej) – 7/20/č
Boris Furlan (1894‑1957): imeti svoj glas (Katja Škrubej) –
13/20‑21/č
25 let delovnega in socialnega sodstva (Patricij Maček) –
20/29‑31/zap
Stanko Lapajne (1878‑1941): imeti svoj glas (Karmen Lutman) –
21‑22/25‑26/č
Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov (Urša Ravnikar
Šurk) – 32/34/por
Ob desetletnici Listine EU o temeljnih pravicah (Verica Trstenjak) –
46/3/uv

obligacijsko pravo
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glej tudi pogodbeno pravo
Še o teoriji predpogodbenih informacijskih in pojasnilnih dolžnosti
(Jorg Sladič) – 1‑2/6‑ 8/č
Še o grožnjah in neveljavnosti pogodb (Polona Kukovec) –
1‑2/8‑9/odm
Pravni učinek privolitve (Klemen Pohar) – 1‑2/33‑34/sp
Odškodninska odgovornost planinskih in gorskih vodnikov za
napake pri vodenju (Patricij Maček) – 3/6‑ 8/č

Razmerja med pogodbo in kaznivim dejanjem (Luigi Varanelli) –
3/14‑16/č
Metodološki pristopi k odnosu med pogodbo in kaznivim dejanjem
(Luigi Varanelli) – 4/9‑11/č
Ob 40‑letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Petra Lamovec
Hren) – 4/29‑30/por
Garancija in odgovornost za stvarne napake (Patricij Maček) –
13/24‑25/vo
Obveščanje najemodajalca o obiskih preko noči (Nana Weber) –
14/24/vo
Delitev oblasti in avtentična razlaga zakona – tokrat 631. člena OZ
(Mojca Furlan) – 20/6‑ 8/č
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (2.) (Petra Lamovec
Hren) – 24‑25/35‑36/por
Kodifikacija pogodbe o izdelavi aplikativne računalniške
programske opreme (Sanela Brglez) – 30‑31/18‑19/č
Vračanje darila staršem (Nana Weber) – 33/22‑23/vo
Sporne spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju
(Boštjan Sedmak) – 34‑35/6‑ 8/č
Ocena ustavnosti novele zakona o nepremičninskem posredovanju
(Urša Ravnikar Šurk) – 36/34/por
Najemna pogodba v obliki notarskega zapisa (Jana Osolnik) –
40‑41/14‑15/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (3.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić
in Patricij Maček) – 44/19‑22/por
Izročilna pogodba in nestrinjanje enega potomca (Nana Weber) –
47/24/vo
Odškodninska odgovornost šole in učitelja (Davor Mandič) –
48/8‑9/č

obresti
glej tudi kredit in bančništvo
Nespremenjene obrestne mere ECB – 5‑6/29/erar
Obrestne mere, evolucija in kreacionizem (Črt Jakhel) –
28‑29/28/č
Prvo desetletje boja proti varčevalcem (Črt Jakhel) – 30‑31/27/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? (Anže Burger) – 44/24/č

obveznice
glej tudi investicije, finance in obresti
ECB in interesne skupine proti Sloveniji (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
7/22/č
S stoletno obveznico iz krize v krizo (Črt Jakhel) – 17‑18/28/č
Obrestne mere, evolucija in kreacionizem (Črt Jakhel) –
28‑29/28/č

očetovstvo
glej tudi materinstvo in družinsko pravo
Izpodbijanje priznanega očetovstva po novem Družinskem
zakoniku (Brina Felc) – 38‑39/24‑25/č
Pogojno priznanje očetovstva in naknaden preklic priznanja (Nana
Weber) – 42‑43/29‑30/vo

odgovornost
Garancija in odgovornost za stvarne napake (Patricij Maček) –
13/24‑25/vo

odmev
Še o grožnjah in neveljavnosti pogodb (Polona Kukovec) –
1‑2/8‑9/odm
Učinek »međutim« in maličenje temeljnih svoboščin (Lovro
Šturm) – 1‑2/20/odm
Je sodstvo res »klinično mrtvo«? (Vesna Bergant Rakočević) –
1‑2/21/odm
Učinkovitejša sodišča? Pogled prvostopenjske sodnice (Urška
Klakočar Zupančič) – 14/6‑7/odm
Še o dvojnih merilih disciplinskega tožilca (Milan Štrukelj) –
17‑18/6‑7/odm
Nedovoljen dominantni položaj športnih organizacij v razmerju do
športnikov? (Tone Jagodic) – 23/9‑11/odm
Sporočila na PST so del osveščevalno‑aktivističnega dela (Nataša
Posel) – 23/18/odm

O

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Odziv na članek »Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode?«
(Tomaž Pavčnik) – 24‑25/14/odm
Še o ekskluzivnosti pravice do trženja podobe olimpijcev (Blaž
Tomažin Bolcar) – 26/20/odm
Prepoved dela upokojencev – protiustavna in družbeno škodljiva
(Rado Bohinc) – 30‑31/6‑9/odm
Franc Kangler in njegova pravica (Jakob Demšar) – 33/16‑17/odm
Kako pravimo alternativni medicini, ki deluje? (Andrej Troha) –
38‑39/11‑13/odm
Homeopatija v primežu manipulacij (Miloš Žužek) – 44/13‑15/odm
Napake in zavajanja v zvezi z delom izvedencev kliničnih
psihologov (Tristan Rigler in Sana Čoderl Dobnik) –
45/13‑15/odm
K nekemu ločenemu mnenju (1. del) (Franc Testen) – 46/6‑7/odm
Razlikovanje med zdravniki in homeopati ni neustavno (Andrej
Troha) – 46/18‑19/odm
K nekemu ločenemu mnenju (2. del) (Franc Testen) –
47/11‑12/odm
Zavaja mednarodna znanstvena skupnost ali skupina izvedencev?
(Igor Areh) – 47/19/odm
Homeopatija v primežu manipulacij – še drugič (Miloš Žužek) –
48/10‑11/odm
Premalo samorefleksije pri sodnikih (Boštjan J. Turk) –
48/14‑15/odm
Znanost naj služi iskanju resnice, in ne zavajanju (Sana Čoderl
Dobnik in Tristan Rigler) – 49‑50/14/odm

odpoved pogodbe o zaposlitvi
glej tudi delovno pravo in odpravnina
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas vodilnega
delavca – 9‑10/31‑34/sp
Odpoved starejši delavki – prejemanje denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti (Nana Weber) – 11/22‑23/vo
Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri poskusnem
delu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 12/23/vo
Izplačilo neizrabljenega dopusta ob odpovedi pogodbe s strani
delavca (Nina Scortegagna Kavčnik) – 20/23/vo
Spet o odpovedi iz poslovnih razlogov starejši delavki (Nana
Weber) – 21‑22/30/vo
Predčasna razrešitev vodilnega delavca – 23/23‑25/sp
Delna odpoved pogodbe o zaposlitvi (Nana Weber) – 26/24/vo
Odpoved delavca, poslana po e‑pošti (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 27/23/vo
Odpoved delavcu pred upokojitvijo s ponudbo nove pogodbe
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 36/22/vo
Odpovedni rok, dogovorjen leta 2010 (Nataša Belopavlovič) –
37/23‑24/vo
Vročanje odpovedi v tujino (Nina Scortegagna Kavčnik) –
38‑39/29/vo
Najdaljši odpovedni rok pri redni odpovedi delavca (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 40‑41/29/vo
Kdaj vročiti odpoved delavcu, ki ima pravico do 25 mesecev
nadomestila za brezposelnost (Nina Scortegagna Kavčnik) –
40‑41/29/vo
Kdaj odjava iz zavarovanja po »petih plavih« (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 44/26/vo
Odpravnina – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 45/24‑25/sp

odpravnina
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Kdaj izplačati odpravnino pri delni upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 19/23/vo
Odpravnina pri nizu pogodb za določen čas (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 23/22/vo
Odpravnina v primeru smrti delodajalca – fizične osebe (Nana
Weber) – 24‑25/27/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nina Scortegagna Kavčnik) – 27/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi ob pretrgani delovni dobi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 33/23/vo
Naknadno izplačana odpravnina po upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 45/23/vo

Odpravnina – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 45/24‑25/sp
Odpravnina po upokojitvi javne uslužbenke v zvezi s 188. členom
ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 47/23/vo

odškodnina
Spodbude in blaginja (Katarina Zajc) – 5‑6/27/č
Nezakonita razrešitev direktorja – pogodba o poslovodenju –
odškodnina – 16/24‑27/sp
Predrta letalska pnevmatika in odškodnina potnikom zaradi
zamude (Zoran Skubic) – 21‑22/36‑37/sp
Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode? (Igor Vuksanović) –
23/14‑16/č
Bayer slabo pleše (Črt Jakhel) – 23/20/č
Odziv na članek »Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode?«
(Tomaž Pavčnik) – 24‑25/14/odm
Odškodnina zaradi mobinga – 40‑41/37‑38/sp

odškodninska odgovornost
Neizmerna lahkotnost športnega agentstva (Blaž Tomažin
Bolcar) – 8/17‑19/č
Odgovornost prevoznika zrakoplova zaradi poškodbe potnika –
zastaranje neposrednega zahtevka do zavarovalnice iz
naslova zavarovanja odgovornosti – prekinitev zastaranja –
11/25‑27/sp
Poplava predpisanih prekrškov v energetiki (Domen Kodrič) –
24‑25/37‑38/por
Ponovno o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi vozil
(Zoran Skubic) – 28‑29/38‑39/sp
Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja – vložitev
neuspešne tožbe – 30‑31/33‑35/sp
Posebnosti športa v pravu (Luka Milanović in Špela Stanec) –
34‑35/28/pril
Požar nepremičnine zaradi samovžiga parkiranega vozila (Zoran
Skubic) – 36/28‑29/sp
Odgovornost poslovodstva za škodo zaradi neustreznega
delovanja informacijskih sistemov (Sanela Brglez) –
42‑43/13‑15/č
Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
po ZGD‑1 skozi sodno prakso (Domen Neffat in Leonardo Rok
Lampret) – 45/18‑20/č

odškodninsko pravo
Odškodninska odgovornost planinskih in gorskih vodnikov za
napake pri vodenju (Patricij Maček) – 3/6‑ 8/č
Izključitev pravice do povračila škode zaradi neuporabe pravnih
sredstev? (Jan Gantar) – 33/11‑12/č
Odškodninska odgovornost šole in učitelja (Davor Mandič) –
48/8‑9/č

odvetništvo
Odvetniška nagrada, izračunana za namen povrnitve pravdnih
stroškov – 1‑2/29/sp
Odvetniška etika na hudi preizkušnji (Boštjan J. Turk) – 3/18‑19/č
Slovensko odvetništvo danes (Andrej Razdrih) – 7/3/uv
Uporaba ZJN‑3 za pravne storitve (Borut Leskovec in Gregor
Kovačič) – 7/6‑ 8/č
Bil sem odvetnik (Andrej Razdrih) – 9‑10/43‑ 44/prik
Če politične diskrecije ni pri plačilu za odvetniško delo, zakaj je pri
imenovanjih in razrešitvah? (Igor Vuksanović) – 17‑18/16‑17/č
Sodni dnevi (Vida Petrovčič) – 23/30‑31/prik
Pogodba o odvetniškem zastopanju – dogovor o višini nagrade –
27/27‑28/sp
Razveljavljena kazen odvetniku zaradi domnevnega zavlačevanja
postopka (Urša Ravnikar Šurk) – 28‑29/46/por
Stanje prava ter vloga pravnikov v Sloveniji in širše (Rajko Knez) –
40‑41/28/pril
Je bil menih Irenej diskriminiran ob registraciji za odvetnika?
(Klemen Fekonja in Tamara Farazin) – 49‑50/12‑13/č

oglaševanje
Moška ranljivost (Matjaž Ambrož) – 1‑2/25/zap
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O–P
Evropska direktiva o avdiovizualnih storitvah in podlage za ureditev
vplivnostnega marketinga (Dženeta Schitton) – 9‑10/22‑24/č
Ali Olimpijske igre vsaj deloma pripadajo tudi športnikom? (Blaž
Tomažin Bolcar) – 17‑18/14‑16/č
Še o ekskluzivnosti pravice do trženja podobe olimpijcev (Blaž
Tomažin Bolcar) – 26/20/odm
Umeščanje objektov za oglaševanje v prostor (Patricij Maček) –
27/13‑15/č
Pravno varstvo pred dejanji marketinga iz zasede v športu (Tone
Jagodic) – 32/15‑17/č

okolje
Čezmejni vodonosnik – vir konfliktov ali priložnost za sodelovanje
(Polona Dovečar) – 5‑6/16‑18/č
Bojevnica (Tomaž Pavčnik) – 9‑10/27/č
Nova pravna regulativa v energetiki (Domen Kodrič) – 9‑10/38/por
Prepoved gradnje na vodovarstvenih območjih (Boris Vinski) –
16/12‑13/č
Gorijo gozdovi naši (Luigi Varanelli) – 40‑41/26/č
Kmečki strah – volk samotar kot časopisna senzacija leta 1913 v
slovenskih deželah (Zoran Skubic) – 48/12‑13/č
Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode (Matej
Vošner) – 48/23/mo

okoljsko pravo
Smetenje v gozdu in dolžnosti lastnika gozdnega zemljišča (Nana
Weber) – 1‑2/16‑17/č
Omejevanje nabiranja užitnih gozdnih dobrin (Nana Weber) –
4/23/vo
IRSOP zahteva priključitev na javni vodovod brez uporabnega
dovoljenja – 8/29/mo
Podnebne spremembe v luči mednarodnega in prava EU (Sonja
Strle) – 11/30‑32/por
Ničnost letnega poročila – oblikovanje dolgoročnih rezervacij –
13/25‑27/sp
Prisilna priključitev na javni vodovod brez uporabnega dovoljenja –
nadaljevanje – 15/25/mo
Prepoved gradnje na vodovarstvenih območjih (Boris Vinski) –
16/12‑13/č
STOP hidroelektrarnam na slovenskem delu Mure (Urša Ravnikar
Šurk) – 21‑22/46/por
V Sloveniji še vedno ljudje brez pitne vode – 23/25/mo
Rjavi medved – nadloga ali priložnost (Klemen Drnovšek) –
28‑29/8‑10/č
Po interventnem zakonu še odlok za odstrel medvedov in volkov
(Senka Šifkovič Vrbica) – 34‑35/21‑22/č
Spremenjen pravni položaj živali v noveli SPZ‑B (Lara Matan in
Sandra Koren) – 44/11‑12/č
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči divjad na nelovnih
površinah – razlaga ZDLov‑1 – 48/24‑25/sp
Vsebinski dostop do sodnega varstva na okoljskem področju (Igor
Vuksanović) – 48/27‑28/sp

oporoka
glej tudi družinsko pravi
Kršitev načela dobrega upravljanja pri vpisu sodnih oporok v
Centralni register oporok – 9‑10/33/mo

osebni podatki
glej tudi varstvo osebnih podatkov
Test zakonitega interesa: izhod v sili ali priročen pogoj za
zagotovitev pravne podlage? (Nenad Mrdaković) –
38‑39/18‑20/č

osebnostne pravice
Osebnostne pravice športnikov in intelektualna lastnina (Erik
Kodrič) – 27/31‑32/por
Osebnostne pravice – pravica do združevanja – pravno priznana
nepremoženjska škoda – 30‑31/30‑33/sp

oškodovanec
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Obstoj oškodovanca pri kaznivem dejanju ponarejanja listin (Samo
Košir in Janja Potisk) – 11/6‑7/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
otroci
glej tudi družinsko pravo, očetovstvo in materinstvo
Soglasje obeh staršev za vključitev otroka v interesne dejavnosti –
1‑2/31/mo
Nujno zdravljenje privolitveno nesposobnega otroka v primeru
nasprotovanja staršev (Brina Felc) – 11/8‑11/č
Pristojnost sodišč v novem nepravdnem postopku (Cvetka
Horvat) – 20/13‑15/č
Kaj bo za nami – skrb za otroke s posebnimi potrebami (Gregor
Velkaverh) – 26/10‑12/č
Kršitev pravice do družinskega življenja zaradi nezadostne
aktivnosti države pri vzpostavitvi stikov z otroki (Alenka
Antloga) – 28‑29/36‑37/sp
Vračanje darila staršem (Nana Weber) – 33/22‑23/vo
Nadomestilo plače za nego hospitaliziranega otroka – 33/25/mo
Izvrševanje stikov zapornika z otrokom – 36/26/mo
Otrokovo mnenje v družinski mediaciji (Nana Weber) –
37/22‑23/vo
Začasne odredbe – neustreznost roka za uvedbo glavnega
postopka (Nana Weber) – 38‑39/23‑24/č
Vloga zagovornika otroka (Nana Weber) – 38‑39/29/vo
Odtujevanje otroka od drugega starša po razpadu družine (Frida
Burkelc) – 44/17‑19/č
Dopust za nego zmerno gibalno oviranega otroka – 45/27/mo
Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske skrbi
(Žiga Cvetko in Jasna Murgel) – 46/16‑18/č
Odločitev privolitveno sposobnega otroka za hormonsko
zdravljenje (Karmen Razdevšek, Brina Felc) – 49‑50/9‑11/č

P
pacientove pravice
glej tudi zdravstvo ter medicina in pravo
Vprašalnik za paciente (Patricij Maček) – 4/38/prik
Zdravniška licenca za samostojno delo in slovenske
administrativne planke (Timon Hren in Gordana Kalan Živčec
in Simona Marko) – 9‑10/15‑17/č
Pravica do ohranitve dostojanstva (Igor Pribac) – 12/3/uv
Pravica bolnika z demenco do samostojnega odločanja o
zdravljenju (Brina Felc) – 26/14‑16/č
Začarani krog ustavno sporne ureditve nekonvencionalne
medicine (Nataša Samec Berghaus) – 36/11‑13/č
Kako pravimo alternativni medicini, ki deluje? (Andrej Troha) –
38‑39/11‑13/odm
Homeopatija v primežu manipulacij (Miloš Žužek) – 44/13‑15/odm
Razlikovanje med zdravniki in homeopati ni neustavno (Andrej
Troha) – 46/18‑19/odm
Homeopatija v primežu manipulacij – še drugič (Miloš Žužek) –
48/10‑11/odm
Odločitev privolitveno sposobnega otroka za hormonsko
zdravljenje (Karmen Razdevšek in Brina Felc) – 49‑50/9‑11/č

plača
glej tudi delovno pravo in pogodba o zaposlitvi
Slovensko odvetništvo danes (Andrej Razdrih) – 7/3/uv
Višina dodatka za delovno dobo – kolektivna pogodba –
9‑10/30‑31/sp
Fiskalna demagogija (Anže Burger) – 11/21/č
Kadrovska politika, ki jo vodi ulica (Alenka Žnidaršič Kranjc) –
12/19/č
Minimalna plača, dodatki, izvzetja (Nina Scortegagna Kavčnik) –
14/23/vo
Bomo dovolili upokojencem, da sami poskrbijo zase? (Alenka
Žnidaršič Kranjc) – 16/20/č
Alternativa minimalni plači je minimalni dohodek (Anže Burger) –
20/20/č
Slovenski javni uslužbenci – »skoraj vsi so odlični« (Mirko
Pečarič) – 21‑22/29/pril
Dvig minimalne plače vodi v uravnilovko (Urša Ravnikar Šurk) –
27/34/por

P

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Poletje, čas za razmislek o kolektivnih ciljih (Alenka Žnidaršič
Kranjc) – 34‑35/27/č
Kdaj sodnikom dodatek za nezdružljivost (Igor Strnad) – 46/8‑9/č
Osnovna plača ter obračun dodatkov in prispevkov (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 46/24/vo
Osnova za nadomestilo, če delodajalec delavcu izplača nižjo plačo
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 47/23‑24/vo
Pobot regresa (Nina Scortegagna Kavčnik) – 48/20/vo
Delavec za dneve, ko neupravičeno ne pride v službo, ne dobi
plače (Nina Scortegagna Kavčnik) – 49‑50/18/vo

plačilni promet
glej tudi bančništvo
Prenos denarnih sredstev pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi
in izvršljiv evropski plačilni nalog (Sebastjan Kerčmar) –
23/12‑13/č
Obseg izvršbe na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni
promet – čas plačila – poslovanje prek POS terminala – pobot
terjatev – 33/26‑27/sp
Pošta Slovenije in kršenje komunikacijske zasebnosti (Iza Beširević
in Miha Šepec) – 34‑35/13‑15/č

podjem
Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika –
koneksnost terjatev – 19/27‑28/sp
Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika –
zadržanje varščine – 42‑43/30‑32/sp

podjetja
glej tudi gospodarstvo in delniška družba
Opravljanje poslovne dejavnosti v domačem okolju (Suzana
Pisnik) – 5‑6/21‑23/č
Pravica družbenika do vpogleda v knjige in spise družbe (Sonja
Strle) – 8/28/mo
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v povezani družbi
(Sonja Strle) – 23/24/mo
Odgovornost poslovodstva za škodo zaradi neustreznega
delovanja informacijskih sistemov (Sanela Brglez) –
42‑43/13‑15/č

podjetništvo
glej tudi gospodarstvo in korporacijsko pravo
Razpolaganje zasebnikov s presežkom prihodkov je jedro
podjetniške svobode – 3/23/sp
Opravljanje poslovne dejavnosti v domačem okolju (Suzana
Pisnik) – 5‑6/21‑23/č
Tvegani kapital kot oblika financiranja gospodarskih družb (Matjaž
Kovač) – 5‑6/29/pril
Naš delavec ima popoldanski espe (Nina Scortegagna Kavčnik) –
13/24/vo
Konzorcij ponudnikov za izvedbo javnega naročila (Matjaž
Kovač) – 17‑18/18‑20/č
Popoldanski s. p. med porodniško (Nina Scortegagna Kavčnik) –
34‑35/30/vo
Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (Petra Weingerl in
Jernej Letnar Černič) – 38‑39/28/pril
Pravice samozaposlene nosečnice, ki svojo dejavnost opravlja v
drugi državi članici (Zoran Skubic) – 47/27‑28/sp
Trideset let tranzicij (Alenka Žnidaršič Kranjc) – 49‑50/16/č

pogodba o zaposlitvi
glej tudi delovno pravo
Suspenz pogodbe zaradi zapora (Nina Scortegagna Kavčnik) –
9‑10/29‑30/vo
Arbitražna klavzula v pogodbi o zaposlitvi (Matej Vošner) –
16/23/vo
Nezakonita razrešitev direktorja – pogodba o poslovodenju –
odškodnina – 16/24‑27/sp
Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – prokurist –
nosečnost – 26/26‑28/sp
Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi in razveza pogodbe
s sodno odločbo – upokojitev – pravica do denarnega
povračila – odpravnina – 42‑43/32‑35/sp

pogodba za določen čas
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas vodilnega
delavca – 9‑10/31‑34/sp
Odpravnina pri nizu pogodb za določen čas (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 23/22/vo

pogodbeno pravo
glej tudi obligacijsko pravo
Še o teoriji predpogodbenih informacijskih in pojasnilnih dolžnosti
(Jorg Sladič) – 1‑2/6‑ 8/č
Še o grožnjah in neveljavnosti pogodb (Polona Kukovec) –
1‑2/8‑9/odm
Sklenitev pogodbe – nesporazum – lastnosti predmeta pogodbe –
1‑2/30‑32/sp
Razmerja med pogodbo in kaznivim dejanjem (Luigi Varanelli) –
3/14‑16/č
Pogodbeno pravo IV – Patologija pogodbe, drugi del (Jaka
Cepec) – 3/31‑32/prik
Metodološki pristopi k odnosu med pogodbo in kaznivim dejanjem
(Luigi Varanelli) – 4/9‑11/č
Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba – dolgoročni kredit v
CHF – ničnost pogodbe – 5‑6/30‑34/sp
Odstop od potrošniške pogodbe, sklenjene na daljavo (Patricij
Maček) – 8/26/vo
Pogodbene muke kolektivnih športov v Sloveniji (Blaž Tomažin
Bolcar) – 11/18‑19/č
Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pri javnem
naročilu gradnje po klavzuli ključ v roke (Maja Prebil in Maja
Potočnik) – 16/22/pril
Nepošteni pogoji v pogodbah: med zakonodajo in prakso (Sonja
Strle) – 16/31‑32/por
Ali prepoved geografskega blokiranja omejuje pogodbeno
svobodo? (Janja Hojnik) – 19/6‑ 8/č
Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika –
koneksnost terjatev – 19/27‑28/sp
Nedovoljen dominantni položaj športnih organizacij v razmerju do
športnikov? (Tone Jagodic) – 23/9‑11/odm
Pravni interes za uveljavljanje ničnosti pogodbe (Patricija Kržan) –
24‑25/25‑26/č
Posledice neprenosa člena 4(2) Direktive 93/13 za varstvo
posojilojemalcev (Hajdeja Iglič) – 27/11‑13/č
Kodifikacija pogodbe o izdelavi aplikativne računalniške
programske opreme (Sanela Brglez) – 30‑31/18‑19/č
Neizpolnitev in nepravilna pogodbe – sprejem izpolnitve – odstop
od pogodbe – načelo vestnosti in poštenja – 37/24‑27/sp
Najemna pogodba v obliki notarskega zapisa (Jana Osolnik) –
40‑41/14‑15/č
Potrošniška prodaja po Direktivah 2019/770 in 2019/771 (Jorg
Sladič) – 47/16‑18/č

poklicna bolezen
glej tudi zdravstvo
Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu ali poklicne bolezni
zavarovanca in zavarovanje za primer »regresnega« zahtevka
(Boštjan Savšek) – 5‑6/9‑11/č

pokojnina
glej tudi socialna varnost
Bomo dovolili upokojencem, da sami poskrbijo zase? (Alenka
Žnidaršič Kranjc) – 16/20/č
Kdaj izplačati odpravnino pri delni upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 19/23/vo
Skrb za starejše ali borba za dodaten proračunski denar? (Alenka
Žnidaršič Kranjc) – 21‑22/28/č
Onemogočanje samostojnim podjetnikom uživati polno pokojnino
ob sočasnem opravljanju dejavnosti ni neustavno –
38‑39/30‑35/sp

pokojninsko zavarovanje
glej tudi pravo socialne varnosti
Dolgotrajno čakanje na dolgotrajno oskrbo (Alenka Oven) –
21‑22/17‑19/č
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Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti
(Grega Strban in Sara Bagari) – 28‑29/30/pril
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Patricij
Maček) – 28‑29/50/prik
Doseči ravnotežje v sistemu socialne varnosti (Ksenija Klampfer) –
40‑41/3/uv
Stanje pokojninskega in invalidskega sistema ter predvidene
spremembe (Klemen Drnovšek) – 44/33‑34/por
Spremembe pokojninske zakonodaje so dobrodošle,
vendar morajo slediti nadaljnji koraki (Andraž Rangus) –
48/30‑31/por
Prijava v poklicno zavarovanje – dimnikar – 49‑50/19‑21/sp

policija
Očitki grdega ravnanja policistov neutemeljeni – 3/24/mo
Posredovanje podatkov o zaposlenih policiji (Sonja Strle) –
14/26/mo
Policija (Patricij Maček) – 14/38/prik
Policijsko evidentiranje ustavljenih vozil (Sonja Strle) –
21‑22/32/mo
Bogate procesne pravice obtožencev v kazenskem postopku
(Boštjan J. Turk) – 32/13‑14/č
Dopustnost uporabe brezpilotnih zrakoplovov – 34‑35/31/sp
Jemanje pristojnosti policiji: potrebno ali škodljivo? (Boštjan J.
Turk) – 37/10‑12/č

politika
glej tudi država in delitev oblasti
O drevesu, na katerem raste denar (Črt Jakhel) – 8/22/č
Davki in čas obilja (Primož Cencelj) – 9‑10/28/č
Etični kodeksi v zasebnem in javnem sektorju (Albert Nabernik) –
12/22/pril
Pravo kot robotski sesalnik v družbi (Jakob Demšar) – 15/23/pril
Dosežki slovenskih evropskih poslancev (Urša Ravnikar Šurk) –
15/34/por
Koliko vpletanja politike prenese imenovanje sodnikov? (Boštjan J.
Turk) – 21‑22/13‑14/č
O ministrih brez ministrstev (Dejan Valentinčič) – 23/21/pril
Generalni sekretar LMŠ kadroval mimo SDH (Urša Ravnikar
Šurk) – 33/34/por
Nürnberški zakoni – zmaga neprava nad pravom (Urška Klakočar
Zupančič) – 34‑35/18‑20/č
Vlada o proračunskem načrtu (Urša Ravnikar Šurk) –
34‑35/46/por
Mož z železnim srcem in konferenca v Wannseeju (Urška Klakočar
Zupančič) – 37/15‑16/č
Ocena prvega leta vlade (Anže Burger) – 37/21/č
Osem Draghijevih let (Primož Cencelj) – 42‑43/28/č
Intervju – dr. Ernest Petrič (Patricij Maček) – 42‑43/28/int
Nedotakljivost oblasti – vprašanje par excellence (Alojz Kovšca) –
44/3/uv
Zlorabe – povod za prenovo insolvenčne zakonodaje (Urša
Ravnikar Šurk) – 45/34/por
Kako je nacistična ideologija izmaličila pravo in Program T4 (Urška
Klakočar Zupančič) – 46/11‑13/č
Razmišljanje o prihodnosti (Primož Cencelj) – 47/21/č
Rumeni karton (Ciril Ribičič) – 48/16‑17/č

Poljska
Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj
(Zoran Skubic) – 12/27‑28/sp
Neizpolnitev obveznosti Poljske pri zagotavljanju načela
neodvisnosti sodnikov (Alenka Antloga) – 34‑35/40‑ 41/sp
Še dopustno zaračunani stroški predčasno poplačanega
potrošniškega kredita (Zoran Skubic) – 44/31‑32/sp

poroštvo
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glej tudi kredit
(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP‑2 (Nataša
Klančnik) – 12/15/č
Odgovornost za dolgove – solidarno poroštvo (Nana Weber) –
42‑43/30/vo

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Portugalska
Ponovno o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi vozil
(Zoran Skubic) – 28‑29/38‑39/sp
Pravica do odvetnikove svobode izražanja ponovno pred ESČP
(Špela Lovšin) – 42‑43/36‑37/sp

poskusno delo
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri poskusnem
delu (Nina Scortegagna Kavčnik) – 12/23/vo

poslovna skrivnost
Varstvo poslovne skrivnosti (Eva Gostiša in Jure Levovnik) –
7/10‑12/č
Sodno varstvo poslovnih skrivnosti (Eva Gostiša in Jure
Levovnik) – 8/8‑10/č
Nekatera odprta vprašanja Zakona o poslovni skrivnosti (Kristijan
Anton Kontarščak) – 20/11‑12/č
Poslovna skrivnost po ZJN‑3 (Borut Leskovec) – 33/6‑ 8/č
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku (Domen Neffat
in Leonardo Rok Lampret) – 34‑35/23‑25/č

potrošniški kredit
glej tudi bančništvo in obresti
Potrošniški krediti v švicarskih frankih v francoski zakonodaji in
sodni praksi (Jorg Sladič) – 3/12‑13/č
Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba – dolgoročni kredit v
CHF – ničnost pogodbe – 5‑6/30‑34/sp
Madžarska zakonodaja glede potrošniških posojil v tuji valuti
ne krši pravic finančnih institucij (Alenka Antloga) –
5‑6/35‑37/sp
Potrošniški krediti, nominirani v švicarskih frankih – na Hrvaškem,
v Avstriji, Italiji, Romuniji in Španiji (Jorg Sladič) – 7/23/pril
Ko referenčna obrestna mera kreditne pogodbe postane negativna
(Tim Horvat) – 12/28‑29/sp
Še dopustno zaračunani stroški predčasno poplačanega
potrošniškega kredita (Zoran Skubic) – 44/31‑32/sp
Krediti v švicarskih frankih po ustalitvi sodne prakse pred Vrhovnim
sodiščem (Jorg Sladič) – 49‑50/17/pril

potrošniško pravo
Kreditne pogodbe v švicarskih frankih (Jorg Sladič) –
9‑10/40‑ 41/prik
Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga (Nana
Weber) – 19/28‑29/sp
Slovenski potrošniki v izvršbi in dolgovi v švicarskih frankih (Jorg
Sladič) – 28‑29/6‑ 8/č
Obvestilo potrošniku o višini posojila v tuji valuti po sklenitvi
posojilne pogodbe (Alenka Antloga) – 30‑31/37‑38/sp

Prav(ičn)o
Ustavno sodišče in volilni sistem (Ciril Ribičič) – 1‑2/23/č
Miselni tok ločenih mnenj (Ciril Ribičič) – 8/21/č
Ločena mnenja tudi v Beneški komisiji? (Ciril Ribičič) – 14/21/č
Osem tez o spremembah volilnega sistema (Ciril Ribičič) – 20/19/č
Lobiranje za verske objekte v Črni gori (Ciril Ribičič) – 27/20/č
Protestiram (Ciril Ribičič) – 36/20/č
Blažev žegen (Ciril Ribičič) – 42‑43/27/č
Rumeni karton (Ciril Ribičič) – 48/16‑17/č

Prava peresa
Moška ranljivost (Matjaž Ambrož) – 1‑2/25/zap
Kulturni kapital (Matjaž Ambrož) – 8/23/zap
Razmišljanja o vetrobranu (Matjaž Ambrož) – 12/20/zap
Koliko veljam? (Matjaž Ambrož) – 19/22/zap
Filozofija sreče (Matjaž Ambrož) – 27/22/zap
Oddaje o hišah in avtomobilih (Matjaž Ambrož) – 47/22/zap

pravdni postopek
Pravdni stroški čezmejnih sporov majhne vrednosti (Zoran
Skubic) – 11/27‑28/sp
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pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Dokazi, pridobljeni na nedovoljen način, v civilnih postopkih
(Aljoša Polajžar) – 21‑22/10‑12/č
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku (Domen Neffat
in Leonardo Rok Lampret) – 34‑35/23‑25/č
Izvršba na podlagi delne zamudne sodbe (Nana Weber) –
34‑35/28‑29/vo
Začasne odredbe – neustreznost roka za uvedbo glavnega
postopka (Nana Weber) – 38‑39/23‑24/č
Uporaba tretjega odstavka 125. člena ZPP‑E glede dopustnosti
revizije (Robert Preininger) – 45/8‑9/č
Neustavnost dela Zakona o pravdnem postopku (Urša Ravnikar
Šurk) – 47/34/por

pravičnost
Tranzicijska pravičnost in Evropska unija (Sonja Strle) –
4/30‑31/por
Načelo davčne pravičnosti in davek od dobička iz kapitala (Joži
Češnovar) – 5‑6/19‑21/č
Učinkovitost sojenja namesto pravičnosti? (Luigi Varanelli) –
7/21/č

pravna država
glej tudi demokracija
O skromnosti in strpnosti (Hinko Jenull) – 21‑22/27/č
Varovanje etosa pravne države (Rajko Knez) – 28‑29/3/uv
Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov (Urša Ravnikar
Šurk) – 32/34/por
Temelji pravne države (Patricij Maček) – 34‑35/42‑ 43/por
Zaupanje ljudi – zrcalo našega dela (Tatjana Bobnar) – 36/3/uv
Poslanstvo pravniškega poklica in prevzemanje odgovornosti
(Rajko Knez) – 38‑39/3/uv
Prebivalstvo manj zadovoljno s stanjem slovenske družbe (Urša
Ravnikar Šurk) – 46/34/por
(Razlagalni) pomen pravnih načel (Marijan Pavčnik) – 47/6‑7/č
Samozavedanje in samozavest za polno življenje (Janez Kranjc) –
49‑50/3/uv

pravna sredstva
Pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe
prekrškovnega organa – 17‑18/30/sp
Izključitev pravice do povračila škode zaradi neuporabe pravnih
sredstev? (Jan Gantar) – 33/11‑12/č
Neustavnost dela Zakona o pravdnem postopku (Urša Ravnikar
Šurk) – 47/34/por

pravna zgodovina
glej tudi zgodovina
Šeriatsko pravo (1. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 1‑2/17‑19/č
Okrogle zgodbe jetniških dvorišč (Breda Mulec) – 1‑2/26/pril
Šeriatsko pravo (2. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 5‑6/24‑26/č
Šeriatsko pravo (3. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 9‑10/18‑20/č
Intervjuji z nekdanjimi dekani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
(Patricij Maček) – 11/22/int
Boris Furlan (1894‑1957): imeti svoj glas (Katja Škrubej) –
13/20‑21/č
Šeriatsko pravo (4. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 14/17‑18/č
Šeriatsko pravo (5. del) (Urška Klakočar Zupančič) –
17‑18/23‑25/č
Nasledstvena pravica kastiljskih žensk ali kdo je tu nor? (Urška
Klakočar Zupančič) – 21‑22/22‑24/č
Stanko Lapajne (1878‑1941): imeti svoj glas (Karmen Lutman) –
21‑22/25‑26/č
Pošast z gradu Čachtice (Urška Klakočar Zupančič) –
24‑25/20‑22/č
Zmaga Sončnega kralja nad francoskimi »parlementi« in Veliki brat
v Versaillesu (Urška Klakočar Zupančič) – 28‑29/23‑25/č
Intervju – dr. Šime Ivanjko (Patricij Maček) – 32/23/int
Nürnberški zakoni – zmaga neprava nad pravom (Urška Klakočar
Zupančič) – 34‑35/18‑20/č
Mož z železnim srcem in konferenca v Wannseeju (Urška Klakočar
Zupančič) – 37/15‑16/č
Intervju – dr. Ernest Petrič (Patricij Maček) – 42‑43/28/int

Kako je nacistična ideologija izmaličila pravo in Program T4 (Urška
Klakočar Zupančič) – 46/11‑13/č
Kmečki strah – volk samotar kot časopisna senzacija leta 1913 v
slovenskih deželah (Zoran Skubic) – 48/12‑13/č
Samozavedanje in samozavest za polno življenje (Janez Kranjc) –
49‑50/3/uv

pravno sredstvo
Pravno varstvo zoper fikcijo vročitve v prekrškovnem postopku
(Hinko Jenull) – 36/6‑ 8/č

pravno varstvo
Varovanje neodvisnosti organov pravnega varstva (Borut Smrdel) –
4/3/uv
Sodno varstvo zoper prostorske akte (Janez Tekavc) –
9‑10/11‑12/č
Pisna odločba o prekršku, ki že v izhodišču vsebuje obrazložitev
(Jelka Lugarič) – 11/14‑15/č
O zasebnosti v steklenih hišah: ali je biti opazovan imisija (Vesna
Bergant Rakočević) – 15/11‑13/č
Odločanje sodišč o dejanskem in pravnem razmerju, ki je
zaključena življenjska celota – 17‑18/30‑31/sp
Naš svet javnih naročil (Milena Basta Trtnik) – 21‑22/3/uv
Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije? (Borut
Leskovec in Gregor Kovačič) – 32/8‑10/č
Pravno varstvo pred dejanji marketinga iz zasede v športu (Tone
Jagodic) – 32/15‑17/č
Predsednik DKOM o pravnem varstvu v javnem naročanju (Urša
Ravnikar Šurk) – 38‑39/46/por
Izredna pravna sredstva v civilnih in upravnih postopkih (Alenka
Antloga) – 42‑43/39‑ 40/por
Neupravičeno razlikovanje pri roku za obnovo postopka –
47/24/sp
Ali vložen predlog za dopustitev revizije prepreči izvršbo? (Nana
Weber) – 48/20/vo

pravo EU
Izzivi poglabljanja evropske bančne unije (Jakob Cerovšek) –
1‑2/10‑11/č
Pravni pluralizem in pravo Evropske unije (Lora Briški) –
1‑2/42‑ 43/por
Kako se lahko upremo zasebnim cenzorjem? (Igor Vuksanović) –
4/6‑ 8/č
Vprašanje evra (Primož Cencelj) – 4/18/č
Možni postopki držav proti drugi državi po pravu EU (Sonja Strle) –
5‑6/41‑ 42/por
Evropska unija v luči transnacionalnega prava (Petra Weingerl) –
7/31‑32/prik
Ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem – poenotenje
na ravni EU? (Špela Lovšin) – 8/6‑ 8/č
Podnebne spremembe v luči mednarodnega in prava EU (Sonja
Strle) – 11/30‑32/por
Mednarodno zasebno pravo EU (Helena Butolen) – 12/31‑33/prik
Uporaba tujih akademskih nazivov v luči pravil notranjega trga EU
(Petra Weingerl) – 13/10‑11/č
Zgodovinska prelomnica pri zaščiti žvižgačev v EU (Alma Sedlar) –
13/6‑ 8/č
Franšizing v EU – regulatorni izzivi (Andrej Friedl) – 13/24/pril
Sklep o izvršbi (na podlagi verodostojne listine) kot evropski nalog
za izvršbo nespornih zahtevkov (Dida Volk) – 14/15‑16/č
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izvoz blaga z dvojno rabo –
16/22/erar
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izstop Združenega kraljestva iz
Evropske unije – 16/22/erar
Nepošteni pogoji v pogodbah: med zakonodajo in prakso (Sonja
Strle) – 16/31‑32/por
Doktrina drittwirkung v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah
(Suzana Pecin) – 17‑18/25‑26/č
Izguba davčnih ugodnosti zaradi znižanja višine davka za
neobdavčen dohodek iz tujine lahko krši pravico do prostega
gibanja delavcev (Alenka Antloga) – 17‑18/37‑38/sp
Ali prepoved geografskega blokiranja omejuje pogodbeno
svobodo? (Janja Hojnik) – 19/6‑ 8/č
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Umetno ustvarjeni pogoji kot razlog za zavrnitev financiranja iz EU
skladov (Ines Grah) – 20/15‑16/č
15. obletnica slovenskega članstva v EU v času brexita (Janja
Hojnik in Petra Weingerl) – 20/31/por
Financiranje znanstvenih raziskav v luči prava EU: med javno
službo in konkurenco (Petra Weingerl) – 23/16‑18/č
Prva leta uporabe Uredbe EU, št. 650/2012 (Katja
Plauštajner‑ Metelko) – 24‑25/18‑19/č
Tožba Evropske komisije zaradi hišne preiskave v Banki Slovenije
(Blaž Mrva) – 26/16‑18/č
Posledice neprenosa člena 4(2) Direktive 93/13 za varstvo
posojilojemalcev (Hajdeja Iglič) – 27/11‑13/č
Sodniki naj ponotranjijo pravo EU (Petra Weingerl) – 30‑31/3/uv
Prost pretok športnikov in nacionalne klavzule (Martin Čarni) –
33/18‑19/č
Neizpolnitev obveznosti Poljske pri zagotavljanju načela
neodvisnosti sodnikov (Alenka Antloga) – 34‑35/40‑ 41/sp
Severni tok 2 in mednarodna investicijska arbitraža (Elena
Kukovica, Maruša Juhant, Tjaša Kalin in Anže Mediževec) –
44/8‑10/č
Izzivi prihodnosti Evropske unije (Polona Batagelj) – 44/34‑35/por
Ob desetletnici Listine EU o temeljnih pravicah (Verica Trstenjak) –
46/3/uv
Zakonodaja Evropske unije (Patricij Maček) – 46/38/prik
Je bil menih Irenej diskriminiran ob registraciji za odvetnika?
(Klemen Fekonja in Tamara Farazin) – 49‑50/12‑13/č

pravo in šport
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (2.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić,
Kristina Jan in Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por

pravo socialne varnosti
glej tudi pokojninsko zavarovanje
Kdaj izplačati odpravnino pri delni upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 19/23/vo
Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti
(Grega Strban in Sara Bagari) – 28‑29/30/pril

Pravo za vse
Etažna lastnina na stavbni pravici: dvakratni odstop od načela
povezanosti zemljišča in objekta (David Borlinič Gačnik) –
1‑2/26‑27/č
Posebne prepovedi po Gradbenem zakonu in prisilna prodaja
nepremičnine v postopku stečaja (Žiga Cvetko) – 4/19‑20/č
Ocena tržne vrednosti pravic na nepremičninah (David Borlinič
Gačnik) – 8/24‑25/č
Pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
(Urška Kupec) – 12/21‑22/č
Neustavna kategorizacija cest v zasebni lasti (Urška Stopar) –
16/21‑22/č
Sodna kontrola izvrševanja nadzorstvene pravice (Ana Hederih) –
20/21‑22/č
Pravni interes za uveljavljanje ničnosti pogodbe (Patricija Kržan) –
24‑25/25‑26/č
Zapleti pri uporabi medicinskega pripomočka – opustitev uradne
prijave javnemu organu (Andraž Strgar) – 28‑29/29‑30/č

pravosodje
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glej tudi sodstvo, odvetništvo in tožilstvo
Pravosodje v letu 2018 (Urša Ravnikar Šurk) – 1‑2/46/por
Težave specializiranih oddelkov sodišč (Urša Ravnikar Šurk) –
3/34/por
Kultura pregona (Hinko Jenull) – 13/22/č
Stvarna pristojnost specializiranega oddelka za sojenje v
zahtevnejših zadevah (Andreja Sedej Grčar) – 15/6‑ 8/č
Sužnji tehnologije (Hinko Jenull) – 15/21/č
Dvojna merila disciplinskega tožilca (Zvjezdan Radonjić) –
16/8‑9/č
Še o dvojnih merilih disciplinskega tožilca (Milan Štrukelj) –
17‑18/6‑7/odm
Pred nami so ambiciozni cilji v pravosodju (Andreja Katič) –
19/3/uv

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Koliko vpletanja politike prenese imenovanje sodnikov? (Boštjan J.
Turk) – 21‑22/13‑14/č
O skromnosti in strpnosti (Hinko Jenull) – 21‑22/27/č
Hitrost ubija (Hinko Jenull) – 28‑29/27/č
Franc Kangler in njegova pravica (Jakob Demšar) – 33/16‑17/odm
Evropski preiskovalni nalog – čezmejno zbiranje dokazov v
Evropski uniji (Jan Košiček) – 36/9‑11/č
Kaj sodi v pristojnost specializiranega oddelka in kdo o tem odloča
(Ana Testen) – 36/18‑19/č
Center za izobraževanje v pravosodju (Patricij Maček) –
40‑41/50/prik
Uporaba kaznovalnih pooblastil in družbene posledice (Hinko
Jenull) – 44/23/č
Pogledi na neodvisnost in nepristranskost slovenskega sodstva
(Patricij Maček) – 49‑50/32‑33/por
ePravosodje (Patricij Maček) – 49‑50/42/prik

pravoznanstvo
Quod est veritas v kaznovalnem pravu? (Luka Vavken) –
9‑10/29/pril
Resolucija o normativni dejavnosti – deset let kasneje (Albin
Igličar) – 44/24/pril

predkazenski postopek
Obravnava žrtev posilstva v predkazenskem postopku (Patricij
Maček) – 8/30‑31/por
Prikriti preiskovalni ukrepi – uporaba pridobljenih dokazov zoper
osebo, zoper katero ukrep ni bil odrejen – izločitev sodnika –
28‑29/32‑35/sp

predporočna pogodba
glej tudi družinsko pravo
Predporočna pogodba kmalu pri nas (Urša Ravnikar Šurk) –
12/34/por
Družinskemu zakoniku na pot (Mateja Končina Peternel) – 14/3/uv
Predporočna pogodba in cerkvena poroka (Sebastijan Valentan) –
14/19‑20/č
Izzivi novih pravnih institutov v družinski zakonodaji (Sonja Kralj) –
15/3/uv

prekarno delo
Predlog dopolnitev zakonodaje za premagovanje prekarnosti
(Rado Bohinc) – 45/22/pril

prekrškovni postopek
Pravica do sojenja v navzočnosti v prekrškovnem postopku –
8/27/sp
Privilegij zoper samoobtožbo in nadzorni (inšpekcijski) postopki
(Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 16/14‑15/č
Pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe
prekrškovnega organa – 17‑18/30/sp

prekrškovno pravo
Prepoved poznega navajanja dokazov v hitrem postopku o
prekršku – drugi del (Luka Vavken) – 3/9‑11/č
Pisna odločba o prekršku, ki že v izhodišču vsebuje obrazložitev
(Jelka Lugarič) – 11/14‑15/č
Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in
kaznivim dejanjem (Primož Križnar) – 17‑18/11‑13/č
Policijsko evidentiranje ustavljenih vozil (Sonja Strle) –
21‑22/32/mo
Kje je naše prekrškovno pravo (Zvonko Fišer) – 23/3/uv
Poplava predpisanih prekrškov v energetiki (Domen Kodrič) –
24‑25/37‑38/por
Zmanjševanje razlik med kazenskim in prekrškovnim postopkom
(Luka Vavken) – 27/23/pril
Pravno varstvo zoper fikcijo vročitve v prekrškovnem postopku
(Hinko Jenull) – 36/6‑ 8/č
Zbornik 14. Dnevi prekrškovnega prava (Jan Stajnko) –
38‑39/44‑ 45/prik
Odsotnost roka za pravnomočno končanje postopka nove
razsoje – 49‑50/19/sp
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prestajanje kazni
glej tudi kaznovalno pravo
Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve posebnega pogoja –
osebni stečaj obsojenca – 33/24‑26/sp
Prošnja za odlog kazni zapora in odločitev sodišča po dnevu
začetka prestajanja kazni po pozivu (Nana Weber) – 37/22/vo

preživnina
glej tudi družinsko pravo
Predhodno svetovanje pri tožbi polnoletnega upravičenca do
preživnine (Nana Weber) – 36/23/vo

primerjalno pravo
Potrošniški krediti v švicarskih frankih v francoski zakonodaji in
sodni praksi (Jorg Sladič) – 3/12‑13/č
Nedolžno zbirateljstvo ali plenjenje kulturne dediščine? (Izidor
Janžekovič) – 12/9‑11/č
O ministrih brez ministrstev (Dejan Valentinčič) – 23/21/pril
So nemški državni tožilci bolj neodvisni od izvršilne veje oblasti kot
litovski in slovenski tožilci? (Zoran Skubic) – 34‑35/37‑38/sp
Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s
strokovnimi standardi (Igor Areh) – 42‑43/6‑ 8/č

prisilna hospitalizacija
glej tudi pacientove pravice
Odgovornost države za preiskavo vzroka smrti pri hospitalizaciji
brez privolitve (Alenka Antloga) – 8/27‑30/sp

prisilna poravnava
glej tudi insolvenčno pravo
Poenostavljena prisilna poravnava skozi primer Electa Holding
d.o.o. (Klemen Šuligoj) – 40‑41/9‑11/č
Zlorabe – povod za prenovo insolvenčne zakonodaje (Urša
Ravnikar Šurk) – 45/34/por

prispevki
glej tudi socialno varstvo
Razlika med delodajalcem in delavcem pri povračilu škode
nosilcema socialnih zavarovanj – 1‑2/29/sp
Prvi delavci že obveščeni preko telefona o neplačanih prispevkih –
8/25/erar
Da, zdravniki so nekaj posebnega (Črt Jakhel) – 15/22/č
Brošura za sobodajalce – fizične osebe (Podrobnejši opis) –
16/22/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 21‑22/29/erar
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 37/22/erar

pristojnost
Prva leta uporabe Uredbe EU, št. 650/2012 (Katja Plauštajner
Metelko) – 24‑25/18‑19/č
Jemanje pristojnosti policiji: potrebno ali škodljivo? (Boštjan J.
Turk) – 37/10‑12/č

pritožba
Nevročanje pritožbe nasprotni stranki pomeni kršitev pravice do
izjave – 30‑31/29‑30/sp
Kritično stanje zaostankov pri odločanju MDDSZ – 44/27/mo

privolitev
Pravni učinek privolitve (Klemen Pohar) – 1‑2/33‑34/sp

priznanja pravnikom
Priznanja za leto 2019 – 38‑39/6‑ 8/por
Najvplivnejši pravniki leta 2019 (Patricij Maček) – 47/29‑30/por

procesne pravice
Zaslišanje stranke pri uporabi instituta poroštva v postopku davčne
izvršbe (Nataša Klančnik) – 3/26‑27/sp
Skrajšani kazenski postopek – pogoji za sojenje v nenavzočnosti
obdolženca – 4/24‑27/sp

Pravica do sojenja v navzočnosti v prekrškovnem postopku –
8/27/sp
Prisilna privedba kljub potrdilu o upravičeni odsotnosti – 13/25/mo
Privilegij zoper samoobtožbo in nadzorni (inšpekcijski) postopki
(Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 16/14‑15/č
Pravica do svobodne izbire zagovornika in povrnitev stroškov
kazenskega postopka – 17‑18/31‑33/sp
Zatožna klop – izjema od sedežnega reda – enakost orožij –
19/23‑26/sp
Naš svet javnih naročil (Milena Basta Trtnik) – 21‑22/3/uv
Zmanjševanje razlik med kazenskim in prekrškovnim postopkom
(Luka Vavken) – 27/23/pril
Nevročanje pritožbe nasprotni stranki pomeni kršitev pravice do
izjave – 30‑31/29‑30/sp
Bogate procesne pravice obtožencev v kazenskem postopku
(Boštjan J. Turk) – 32/13‑14/č

promet
glej tudi infrastruktura
Brezplačna vozovnica za mestni linijski promet za delovne
invalide – 4/25/mo
Izzivi pravne ureditve avtonomnih cestnih vozil (Jure Jakšić) –
13/8‑9/č
Pojem »uporaba vozila« po prvem odstavku 3. člena Direktive
Sveta 72/166/EGS – 14/25‑27/sp
Pojem »uporaba vozila« po prvem odstavku 3. člena Direktive
2009/103/ES in ZOZP – viličar – 15/25‑27/sp
Vozovnica za vlak (Sonja Strle) – 15/26/mo
Električni skiroji in cestnoprometna pravila (Jure Jakšić in Jure
Pirc) – 28‑29/13‑14/č
Viličar v uporabi – prevozno sredstvo ali delovni stroj? (Helena
Tajnikar) – 33/8‑10/č
Za varstvo kulturne dediščine je nujna doslednost nadzornih
organov – 42‑43/33/mo
Obvezno zavarovanje v prometu – transportno vozilo na
železniškem vagonu ‑ ‑ pojma prometne nesreče in uporabe
vozila – 45/25‑28/sp
GPS v reševalnih vozilih (Sonja Strl) – 45/26/mo
Sporna kategorizacija javne ceste po zasebnem zemljišču –
47/25/mo

proračun
glej tudi FURS in finance
Na poti k dolgoročni vzdržnosti javnih financ (Davorin Kračun) –
5‑6/3/uv
Vlada o proračunskem načrtu (Urša Ravnikar Šurk) –
34‑35/46/por

prostorsko pravo
Sodno varstvo zoper prostorske akte (Janez Tekavc) –
9‑10/11‑12/č
Uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do
priključka Velenje jug – 23/23/sp
Geoportal AKOS (Patricij Maček) – 24‑25/46/prik
Kdaj bodo občinske ceste zares občinske? (Anita Napotnik) –
26/21/č
Umeščanje objektov za oglaševanje v prostor (Patricij Maček) –
27/13‑15/č
Nelegalne gradnje z vidika gradbenega inšpektorja (Klemen
Drnovšek) – 30‑31/41‑ 42/por
Določitev namenske rabe zemljišč je normiranje v javnem
interesu – 33/23‑24/sp
Plačilo elektrike in komunalnega prispevka za energetsko
samozadostno hišo (Nana Weber) – 34‑35/28/vo
Pokrajine za skladen civilizacijski in kulturni razvoj (Borut
Holcman) – 45/3/uv
Zakon o evidentiranju nepremičnin z uvodnimi pojasnili z novelo
ZEN‑A (Matiček Žumer) – 45/31/prik
Izdelava elaborata na zahtevo Geodetske uprave (Nana Weber) –
48/20/vo
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protipravnost

Romunija

Subjektivni elementi protipravnosti in bit kaznivega dejanja (Primož
Baucon) – 30‑31/28/pril

psihologija
glej tudi forenzična (klinična) psihologija
Nerazumno vedenje (Igor Vuksanović) – 5‑6/42‑ 44/prik

R
računovodstvo
Osnove računovodskih izkazov za pravnike (Ana Oblak) –
34‑35/43‑35/prik

Računsko sodišče RS
Skrb za smotrno porabo javnega denarja tudi s spremembami
zakonodaje (Tomaž Vesel) – 13/3/uv
Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode (Matej
Vošner) – 48/23/mo

razžalitev
glej tudi osebnostne pravice
Zaporna kazen za razžalitev v medijih – le še preteklost? (Špela
Lovšin) – 13/27‑28/sp
Pravica do odvetnikove svobode izražanja ponovno pred ESČP
(Špela Lovšin) – 42‑43/36‑37/sp

register
glej tudi evidence
Kršitev načela dobrega upravljanja pri vpisu sodnih oporok v
Centralni register oporok – 9‑10/33/mo
Vpis lastništva podjetij v register – 21‑22/29/erar

regres
glej tudi pogodba o zaposlitvi in dopust
Nova davčna obravnava regresa za letni dopust po noveli ZDoh‑2
in noveli ZPIZ‑2 – 19/23/erar
Regres in letni dopust (podrobnejši opis) – 21‑22/29/erar
Ali pripada višji regres tudi nekdanjim delavcem (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 28‑29/31/vo
Rok za izplačilo regresa (Nina Scortegagna Kavčnik) – 32/23/vo
Pobot regresa (Nina Scortegagna Kavčnik) – 48/20/vo

retroaktivnost
Retroaktiven odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja (Zoran Skubic) – 27/28‑29/sp

revidiranje
Skrb za smotrno porabo javnega denarja tudi s spremembami
zakonodaje (Tomaž Vesel) – 13/3/uv
Javna revizija v Evropski uniji (Patricij Maček) – 38‑39/50/prik
Revizijska kontrola poslovanja (Sonja Strle) – 49‑50/20/mo

revizija (pravno sredstvo)
Revizija v postopkih izvršbe na podlagi izvršilnega naslova (Ana
Harb) – 40‑41/12‑13/č
Izredna pravna sredstva v civilnih in upravnih postopkih (Alenka
Antloga) – 42‑43/39‑ 40/por
eRevizija (Patricij Maček) – 44/42/prik
Uporaba tretjega odstavka 125. člena ZPP‑E glede dopustnosti
revizije (Robert Preininger) – 45/8‑9/č
Ali vložen predlog za dopustitev revizije prepreči izvršbo? (Nana
Weber) – 48/20/vo

roki
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Narava rokov iz četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154.
člena ZKP (Aleksander Karakaš) – 12/6‑ 8/č
Neupravičeno razlikovanje pri roku za obnovo postopka –
47/24/sp
Odsotnost roka za pravnomočno končanje postopka nove
razsoje – 49‑50/19/sp

Starševski dopust ni »dejansko delo« (Zoran Skubic) – 4/27‑28/sp

Rusija
Kršitev pravice do svobode izražanja z zavrnitvijo izdaje dovoljenja
za reproduciranje filmov (Ana Pakiž) – 44/29‑31/sp

S
samostojni podjetnik
glej tudi podjetništvo
Onemogočanje samostojnim podjetnikom uživati polno pokojnino
ob sočasnem opravljanju dejavnosti ni neustavno –
38‑39/30‑35/sp

sistem zavor in ravnovesij
glej tudi delitev oblasti
Nevarnost posega parlamentarne preiskave v uresničevanje
načela delitve oblasti (Andrej Ferlinc) – 26/6‑7/č
Parlamentarni nadzor tajnih služb in pristojnosti Knovsa (Anže
Erbežnik) – 42‑43/11‑13/č
skrbništvo
Pravni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju (Patricij
Maček) – 14/29‑30/por

skupna lastnina
glej tudi družinsko pravo
Izvršba na skupno premoženje zakoncev in tožbe upnikov zoper
zakonce (Dida Volk) – 40‑41/6‑ 8/č

Slovenija
Slabo stanje v slovenskih zaporih (Urša Ravnikar Šurk) – 7/34/por
Kdaj bomo dobili slovenske podnapise na Netflixu? (Tim Horvat) –
30‑31/23‑25/č
Stanje prava ter vloga pravnikov v Sloveniji in širše (Rajko Knez) –
40‑41/28/pril
Prebivalstvo manj zadovoljno s stanjem slovenske družbe (Urša
Ravnikar Šurk) – 46/34/por
Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU (Katja Modic) –
49‑50/31‑32/por

Slovenski državni holding (SDH)
Nova strategija upravljanja državnih naložb (Urša Ravnikar Šurk) –
48/34/por

smrt
glej tudi dedno pravo
Neobveščanje dedičev o smrti (Nana Weber) – 7/23‑24/vo
Odpravnina v primeru smrti delodajalca – fizične osebe (Nana
Weber) – 24‑25/27/vo
Naknadni raztros pepela (Nana Weber) – 40‑41/29/vo

socialna država
Upoštevanje socialnih meril pri javnem naročanju (Matjaž Kovač) –
8/13‑15/č

socialna varnost
Zbornik 1. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Sara Bagari) – 3/32‑33/prik
Prvi delavci že obveščeni preko telefona o neplačanih prispevkih –
8/25/erar
Pravni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju (Patricij
Maček) – 14/29‑30/por
Brošura za sobodajalce – fizične osebe (Podrobnejši opis) –
16/22/erar

socialno pravo
Kam smo zašli z novelo ZJN‑3A? (Milena Basta Trtnik) – 3/22/pril
25 let delovnega in socialnega sodstva (Patricij Maček) –
20/29‑31/zap
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socialno varstvo
Razlika med delodajalcem in delavcem pri povračilu škode
nosilcema socialnih zavarovanj – 1‑2/29/sp
Ustavna (a)simetrija med socialnimi pravicami in ekonomskimi
svoboščinami v EU (Lora Briški) – 1‑2/39‑ 40/por
Odstop od zavarovalne pogodbe o življenjskem zavarovanju
(Patricij Maček) – 1‑2/50/zap
Naslov za vročanje odločbe – uveljavljanje pravic ob rojstvu
otroka – 3/24‑26/sp
Plačevanje prispevkov za upokojenca, prejemnika tuje pokojnine
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 4/22‑23/vo
Upravičenost do družinskih dajatev za družinske člane v drugi
državi članici (Alenka Antloga) – 9‑10/36‑37/sp
Dolgotrajna pot do statusa invalida in uveljavitve pravice do
zaposlitvene rehabilitacije – 11/24/mo
Čakalna doba za dodelitev bivalne enote v Ljubljani – 19/25/mo
Dolgotrajno čakanje na dolgotrajno oskrbo (Alenka Oven) –
21‑22/17‑19/č
Skrb za starejše ali borba za dodaten proračunski denar? (Alenka
Žnidaršič Kranjc) – 21‑22/28/č
Sporočila na PST so del osveščevalno‑aktivističnega dela (Nataša
Posel) – 23/18/odm
Vprašljiva prihodnost zasebnih vrtcev (Urša Ravnikar Šurk) –
23/34/por
Kaj bo za nami – skrb za otroke s posebnimi potrebami (Gregor
Velkaverh) – 26/10‑12/č
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (Patricij Maček) –
26/38/prik
Status rimskih univerz Svetega sedeža in podeljevanje slovenskih
štipendij (Sebastijan Valentan) – 28‑29/21‑23/č
Prepoved dela upokojencev – protiustavna in družbeno škodljiva
(Rado Bohinc) – 30‑31/6‑9/odm
Izročilna pogodba ni ovira za pridobitev pravice do družinskega
pomočnika – 30‑31/33/mo
Prvo poročilo Odbora za pravice invalidov o Sloveniji: ali je res šlo
za pohvalo? (Jasna Murgel) – 30‑31/40‑ 41/por
Različna višina dodatka za pomoč in postrežbo po ZSVI in ZPIZ‑2 –
34‑35/34/mo
Nepravilnosti v komunikaciji centra za socialno delo – 37/25/mo
Posebna občutljivost pri obravnavanju nasilja nad starejšimi –
38‑39/31/mo
Doseči ravnotežje v sistemu socialne varnosti (Ksenija Klampfer) –
40‑41/3/uv
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek za oba starša –
40‑41/31/mo
Stanje pokojninskega in invalidskega sistema ter predvidene
spremembe (Klemen Drnovšek) – 44/33‑34/por
Pravice samozaposlene nosečnice, ki svojo dejavnost opravlja v
drugi državi članici (Zoran Skubic) – 47/27‑28/sp
Spremembe pokojninske zakonodaje so dobrodošle,
vendar morajo slediti nadaljnji koraki (Andraž Rangus) –
48/30‑31/por

sociologija prava
Pogledi sociologije prava (Mojca Zadravec) – 14/32‑33/prik

sodišče EU
Kršenje avtorskih pravic na spletu pod krinko družine (Zoran
Skubic) – 1‑2/34‑35/sp
Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega
naročanja (Klemen Pohar) – 3/27‑28/sp
Zasebna podjetja lahko shranjujejo žare (Nana Weber) –
3/28‑29/sp
Starševski dopust ni »dejansko delo« (Zoran Skubic) – 4/27‑28/sp
Priznavanje poklicnih kvalifikacij iz drugih držav članic (Nana
Weber) – 5‑6/37‑38/sp
Še o denarnem nadomestilu za neizrabljen del plačanega letnega
dopusta (Zoran Skubic) – 7/27‑28/sp
Uklonilni zapor ni »kazenska sankcija« v smislu izvrševanja
Okvirnega sklepa 2006/783 (Zoran Skubic) – 9‑10/34‑35/sp
Upravičenost do družinskih dajatev za družinske člane v drugi
državi članici (Alenka Antloga) – 9‑10/36‑37/sp
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Pravdni stroški čezmejnih sporov majhne vrednosti (Zoran
Skubic) – 11/27‑28/sp
Ničnost kreditnih pogodb, sklenjenih s tujimi bankami (Nana
Weber) – 11/29‑30/sp
Odločitev o javni dostopnosti študij o herbicidu glifosatu (Urša
Ravnikar Šurk) – 11/34/por
Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj
(Zoran Skubic) – 12/27‑28/sp
Meso, pridobljeno z obrednim zakolom, ne more imeti logotipa
ekološke pridelave (Nana Weber) – 13/28‑29/sp
Prepoved diskriminacije na podlagi verske pripadnosti in (še)
dopustna ureditev praznikov (Zoran Skubic) – 14/28‑29/sp
Šola vožnje ni »šolsko ali univerzitetno izobraževanje« v smislu
Direktive o DDV (Zoran Skubic) – 15/28‑29/sp
Presoja upravičenosti razrešitve guvernerjev centralnih bank je v
pristojnosti Sodišča EU (Nana Weber) – 16/29/sp
Napačno zapisana številka IBAN pri nakazilu prek e‑bančništva
gre »na račun« stranke (Zoran Skubic) – 17‑18/36‑37/sp
Izguba davčnih ugodnosti zaradi znižanja višine davka za
neobdavčen dohodek iz tujine lahko krši pravico do prostega
gibanja delavcev (Alenka Antloga) – 17‑18/37‑38/sp
Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga (Nana
Weber) – 19/28‑29/sp
Priznanje avstrijske zamudne sodbe zaradi neplačila prispevkov
slovenskega podjetja (Zoran Skubic) – 20/28‑29/sp
Predrta letalska pnevmatika in odškodnina potnikom zaradi
zamude (Zoran Skubic) – 21‑22/36‑37/sp
Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev v Evropskem
parlamentu (Nana Weber) – 21‑22/37‑38/sp
Reševalna dejavnost neprofitnih organizacij je izključena iz pravil
javnega naročanja (Zoran Skubic) – 23/26‑27/sp
Objektiven sistem evidentiranja delovnega časa je obvezen (Nana
Weber) – 24‑25/34‑35/sp
Odpravnina delavcu, ki je bil pred odpovedjo na starševskem
dopustu s skrajšanim delovnim časom (Zoran Skubic) –
26/28‑30/sp
Gre za prenos podjetja ali ne? (Nana Weber) – 27/30‑31/sp
Ponovno o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi vozil
(Zoran Skubic) – 28‑29/38‑39/sp
Izvršilno sodišče in presoja nepoštenosti pogojev (Nana Weber) –
28‑29/39‑ 40/sp
Obvestilo potrošniku o višini posojila v tuji valuti po sklenitvi
posojilne pogodbe (Alenka Antloga) – 30‑31/37‑38/sp
Ni vsak novinar, kdor objavlja posnetke policistov (Zoran Skubic) –
30‑31/38‑39/sp
Boj za pravice narodnostnih manjšin v Uniji se nadaljuje pri
kohezijski politiki (Zoran Skubic) – 33/27‑29/sp
So nemški državni tožilci bolj neodvisni od izvršilne veje oblasti kot
litovski in slovenski tožilci? (Zoran Skubic) – 34‑35/37‑38/sp
Prevzem ponudnika med tekom postopka javnega naročanja
(Klemen Pohar) – 34‑35/39‑ 40/sp
Neizpolnitev obveznosti Poljske pri zagotavljanju načela
neodvisnosti sodnikov (Alenka Antloga) – 34‑35/40‑ 41/sp
Požar nepremičnine zaradi samovžiga parkiranega vozila (Zoran
Skubic) – 36/28‑29/sp
Ali je mogoče registrirati kombinacijo barv? (Klemen Pohar) –
36/29‑30/sp
Dopustnost obvezne umestitve sovražnih televizijskih vsebin v
plačljive pakete (Zoran Skubic) – 37/27‑28/sp
Ali je svoboda obveščanja glede vsebine zaupnih poročil o
vojaškem stanju lahko omejena z avtorsko pravico? (Zoran
Skubic) – 38‑39/41‑ 42/sp
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov
posameznika (Klemen Pohar) – 40‑41/39‑ 40/sp
Ponovna zamejska (in slovenska) zmaga v Luksemburgu (Zoran
Skubic) – 42‑43/38‑39/sp
Še dopustno zaračunani stroški predčasno poplačanega
potrošniškega kredita (Zoran Skubic) – 44/31‑32/sp
Omejitev nastopanja s podizvajalci v postopku javnega naročanja
(Klemen Pohar) – 45/28‑29/sp
Odreditev izbrisa žaljivega komentarja na Facebooku (Zoran
Skubic) – 46/28‑29/sp
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Pravice samozaposlene nosečnice, ki svojo dejavnost opravlja v
drugi državi članici (Zoran Skubic) – 47/27‑28/sp
Vsebinski dostop do sodnega varstva na okoljskem področju (Igor
Vuksanović) – 48/27‑28/sp
Prenos avtorskih pravic izvajalca na nacionalni arhiv brez
izrecnega dovoljenja njegovih pravnih naslednikov (Zoran
Skubic) – 49‑50/26‑27/sp

sodna taksa
Postopek izterjave sodne takse – dovoljenost revizije – stroški
stečajnega postopka – sodna taksa za pritožbo –
42‑43/35‑36/sp

sodniki
Dan ustavnosti 2018 (Janez Kranjc) – 1‑2/36‑38/zap
O Evropskem sodišču za človekove pravice – Retrospektiva
posvečenega (Tim Horvat) – 9‑10/41‑ 43/prik
Sodniška »gerontokracija« (Vesna Bergant Rakočević) –
11/10‑11/č
Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil
imenovanja sodnikov? (Luka Vlačić) – 16/27‑28/sp
Omejitve sodnikove izbire kazenske sankcije za spolna kazniva
dejanja (Boštjan Polegek) – 19/14‑16/č
Sodniki v togah in sodniki na zelenici (Sabina Valek Derganc) –
20/17‑18/č
Koliko vpletanja politike prenese imenovanje sodnikov? (Boštjan J.
Turk) – 21‑22/13‑14/č
Epidemija pritiskov: o iluminatih, stricih in Udbi (Jakob Demšar) –
21‑22/20‑22/odm
Nazaj v sedanjost (Tomaž Pavčnik) – 23/19/č
Prikriti preiskovalni ukrepi – uporaba pridobljenih dokazov zoper
osebo, zoper katero ukrep ni bil odrejen – izločitev sodnika –
28‑29/32‑35/sp
Sodniki naj ponotranjijo pravo EU (Petra Weingerl) – 30‑31/3/uv
Zunanji videz nepristranskosti sojenja in objektivna utemeljitev
pristranskosti sodnika (Alenka Antloga) – 32/26‑27/sp
Neizpolnitev obveznosti Poljske pri zagotavljanju načela
neodvisnosti sodnikov (Alenka Antloga) – 34‑35/40‑ 41/sp
Kdaj sodnikom dodatek za nezdružljivost (Igor Strnad) – 46/8‑9/č
Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak? (Zvjezdan
Radonjić) – 48/6‑7/č

sodstvo
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Lik in delo sodnika (Martin Jančar) – 1‑2/3/uv
Je sodstvo res »klinično mrtvo«? (Vesna Bergant Rakočević) –
1‑2/21/odm
Dan ustavnosti 2018 (Janez Kranjc) – 1‑2/36‑38/zap
Ogledalce, ogledalce povej ... (Barbara Nerat) – 3/3/uv
Med človečnostjo in proceduro (Hinko Jenull) – 3/20/č
Težave specializiranih oddelkov sodišč (Urša Ravnikar Šurk) –
3/34/por
(Pol)avtomatska anonimizacija sodb (Aljaž Košmerlj) – 4/14‑15/č
Učinkovitost sojenja namesto pravičnosti? (Luigi Varanelli) –
7/21/č
Varovanje ugleda sodstva ni nad pritožničino svobodo izražanja –
8/27/sp
Sodno varstvo zoper prostorske akte (Janez Tekavc) –
9‑10/11‑12/č
Kršitev načela dobrega upravljanja pri vpisu sodnih oporok v
Centralni register oporok – 9‑10/33/mo
Sodniška »gerontokracija« (Vesna Bergant Rakočević) –
11/10‑11/č
Kdaj do učinkovitejših sodišč? (Boštjan J. Turk) – 13/18‑20/č
EU Državljan (Patricij Maček) – 13/38/prik
Učinkovitejša sodišča? Pogled prvostopenjske sodnice (Urška
Klakočar Zupančič) – 14/6‑7/odm
Stvarna pristojnost specializiranega oddelka za sojenje v
zahtevnejših zadevah (Andreja Sedej Grčar) – 15/6‑ 8/č
Sodniki odločamo o usodah ljudi (Andrej Ekart) – 16/3/uv
Dvojna merila disciplinskega tožilca (Zvjezdan Radonjić) –
16/8‑9/č
Smer plovbe (Tomaž Pavčnik) – 16/19/č
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Še o dvojnih merilih disciplinskega tožilca (Milan Štrukelj) –
17‑18/6‑7/odm
Pred nami so ambiciozni cilji v pravosodju (Andreja Katič) –
19/3/uv
25 let delovnega in socialnega sodstva (Patricij Maček) –
20/29‑31/zap
Epidemija pritiskov: o iluminatih, stricih in Udbi (Jakob Demšar) –
21‑22/20‑22/odm
Strahopetno dejanje podležev (Damijan Florjančič) – 24‑25/3/uv
Prekoračitev dovoljenega v razlagi sodbe? (Zvjezdan Radonjić) –
30‑31/9‑10/č
Je etična komisija glasba po željah? (Nina Betetto) – 32/3/uv
Sodišče na prejeto prošnjo sploh ni odgovorilo – 32/24/mo
Sodniška samouprava v postkomunističnem sodstvu (Jan Zobec) –
33/3/uv
Kaznivo dejanje hudodelskega združevanja v razmerju do kaznivih
dejanj, storjenih v hudodelskih združbah (Andreja Sedej
Grčar) – 34‑35/11‑12/č
Etične moralke (Hinko Jenull) – 34‑35/26/č
Temelji pravne države (Patricij Maček) – 34‑35/42‑ 43/por
Zaupanje ljudi – zrcalo našega dela (Tatjana Bobnar) – 36/3/uv
Kaj sodi v pristojnost specializiranega oddelka in kdo o tem odloča
(Ana Testen) – 36/18‑19/č
Kako zelo se hodcu studijo nekatera pravila (Tomaž Pavčnik) –
37/20/č
Javno sojenje in objava osebnih podatkov v medijih (Sonja Strle) –
38‑39/32/mo
Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije (Sonja Strle) –
40‑41/40‑ 41/por
Mednarodna konferenca na temo sodne ideologije (Polona
Batagelj) – 40‑41/42‑ 43/por
Na parlamentarnem odboru kritično o učinkovitosti sodišč (Urša
Ravnikar Šurk) – 40‑41/46/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (3.) (Aljoša Polajžar, Jure Jakšić
in Patricij Maček) – 44/19‑22/por
Ali je pilot v letalu oziroma zakaj Okrožno sodišče v Ljubljani
posluje na XY lokacijah? (Sabina Valek Derganc) – 45/16‑17/č
Hodčeva trdotna lestvica (Tomaž Pavčnik) – 45/21/č
Kdaj sodnikom dodatek za nezdružljivost (Igor Strnad) – 46/8‑9/č
O »prelomni« sodbi VS RS v zvezi s kaznivim dejanjem po 297.
členu KZ‑1 (Barbara Zobec) – 46/23/pril
Premalo samorefleksije pri sodnikih (Boštjan J. Turk) –
48/14‑15/odm
Lustracija (Hinko Jenull) – 49‑50/15/č
Krediti v švicarskih frankih po ustalitvi sodne prakse pred Vrhovnim
sodiščem (Jorg Sladič) – 49‑50/17/pril
Napaka pri vročitvi sodnega sklepa je kršitev načela dobrega
upravljanja – 49‑50/22/mo
Pogledi na neodvisnost in nepristranskost slovenskega sodstva
(Patricij Maček) – 49‑50/32‑33/por

sovražni govor
glej tudi mediji in svoboda izražanja
Kazenskopravna demistifikacija t. i. sovražnega govora (Primož
Baucon) – 14/23/pril
Dopustnost obvezne umestitve sovražnih televizijskih vsebin v
plačljive pakete (Zoran Skubic) – 37/27‑28/sp
Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode
izražanja (Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 45/29‑30/por
O »prelomni« sodbi VS RS v zvezi s kaznivim dejanjem po 297.
členu KZ‑1 (Barbara Zobec) – 46/23/pril

stanovanjsko pravo
glej tudi nepremičnine in stvarno pravo
Opravljanje poslovne dejavnosti v domačem okolju (Suzana
Pisnik) – 5‑6/21‑23/č
Obveščanje najemodajalca o obiskih preko noči (Nana Weber) –
14/24/vo
Vgradnja nadstrešnega okna v večstanovanjski stavbi (Suzana
Pisnik) – 30‑31/29/vo
Vzdrževalna dela v večstanovanjski stavbi (Suzana Pisnik) –
32/23/vo
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Opica kot domača žival (Nana Weber) – 36/23/vo
Nepremičninska stroka kritična do Stanovanjskega zakona (Urša
Ravnikar Šurk) – 44/38/por
Upravljanje večstanovanjske stavbe – nujna vzdrževalna dela –
soglasje etažnih lastnikov – nujna gestija – 48/21‑23/sp
Oblastna omejitev višine tržnih najemnin ni v neskladju z nemško
ustavo (Zoran Skubic) – 49‑50/28‑29/sp

starševstvo
glej tudi očetovstvo, materinstvo in otroci
Novi Komentar Ustave RS in starševstvo istospolnih parov (Mojca
Zadravec) – 24‑25/15‑17/č
Kršitev pravice do družinskega življenja zaradi nezadostne
aktivnosti države pri vzpostavitvi stikov z otroki (Alenka
Antloga) – 28‑29/36‑37/sp
Vračanje darila staršem (Nana Weber) – 33/22‑23/vo
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek za oba starša –
40‑41/31/mo
Odtujevanje otroka od drugega starša po razpadu družine (Frida
Burkelc) – 44/17‑19/č
Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske skrbi
(Žiga Cvetko in Jasna Murgel) – 46/16‑18/č

statistika
Boljša gospodarska slika za Slovenijo (Urša Ravnikar Šurk) –
9‑10/46/por
Skrb za smotrno porabo javnega denarja tudi s spremembami
zakonodaje (Tomaž Vesel) – 13/3/uv
Postopno umirjanje gospodarske rasti (Urša Ravnikar Šurk) –
13/34/por
2.084 nerešenih zadev pred Ustavnim sodiščem (Urša Ravnikar
Šurk) – 14/34/por
MNZ obravnava 74.000 kaznivih dejanj na leto (Urša Ravnikar
Šurk) – 16/34/por
Zasebni interesi funkcionarjev in javnih uslužbencev v slovenskem
javnem sektorju (Jure Škrbec) – 20/22/pril
Poglejte svet z lepe plati (Igor Vuksanović) – 21‑22/43‑ 45/prik
Roe v. Wade in kazniva dejanja – je ekonomija dolgočasna?
(Katarina Zajc) – 24‑25/23/č
Faktografija (Patricij Maček) – 30‑31/44‑ 45/prik
Kritično stanje zaostankov pri odločanju MDDSZ – 44/27/mo
Kako zagnati gospodarsko rast? (Anže Burger) – 48/18/č

stavbna pravica
glej tudi stvarno pravo
Etažna lastnina na stavbni pravici: dvakratni odstop od načela
povezanosti zemljišča in objekta (David Borlinič Gačnik) –
1‑2/26‑27/č
Posebni pravni režimi stavbne pravice (Slađana Vrenčur) –
37/12‑14/č

stečaj
glej tudi insolvenčno pravo
Posebne prepovedi po Gradbenem zakonu in prisilna prodaja
nepremičnine v postopku stečaja (Žiga Cvetko) – 4/19‑20/č
Osebni stečaj (Borut Škerlj) – 11/32‑33/prik
Pridobitev lastninske pravice pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju
(Matjaž Tratnik) – 21‑22/6‑9/č
Retroaktiven odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja (Zoran Skubic) – 27/28‑29/sp
Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja – vložitev
neuspešne tožbe – 30‑31/33‑35/sp
Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve posebnega pogoja –
osebni stečaj obsojenca – 33/24‑26/sp
Agonija Adrie Airways (Urša Ravnikar Šurk) – 37/34/por
Postopek izterjave sodne takse – dovoljenost revizije – stroški
stečajnega postopka – sodna taksa za pritožbo –
42‑43/35‑36/sp
Prenehanje izločitvene pravice zaradi zamujenega roka za vložitev
tožbe – 46/24/sp
Delitev skupnega premoženja zakoncev v primeru osebnega
stečaja zakonca (Kristijan Anton Kontarščak) – 49‑50/6‑ 8/č

stroški
Odvetniška nagrada, izračunana za namen povrnitve pravdnih
stroškov – 1‑2/29/sp
Potni stroški delavca za prihod na delo in z dela ob spremembi
prebivališča (Nina Scortegagna Kavčnik) – 5‑6/29/vo
Plačilo stroškov preventivnega zdravstvenega pregleda (Nataša
Belopavlovič) – 7/23/vo
Pravdni stroški čezmejnih sporov majhne vrednosti (Zoran
Skubic) – 11/27‑28/sp
Stroški postopka pred ustavnim sodiščem (Luka Vlačić) –
17‑18/8‑10/č
Povrnitev stroškov prevoza, če delavec ne more koristiti javnega
prevoza (Nina Scortegagna Kavčnik) – 17‑18/30/vo
Pravica do svobodne izbire zagovornika in povrnitev stroškov
kazenskega postopka – 17‑18/31‑33/sp
Povrnitev stroškov specializacije zdravnika – odklonitev
zaposlitve v regiji, za katero je bila specializacija odobrena –
20/25‑27/sp
Povrnitev potrebnih izdatkov zagovornika v kazenskem postopku
(Luka Vavken) – 24‑25/9‑11/č
Skupni stroški pri razdružitvi solastnine (Nana Weber) –
40‑41/29/vo
Še dopustno zaračunani stroški predčasno poplačanega
potrošniškega kredita (Zoran Skubic) – 44/31‑32/sp
Pripoznava verzijskega zahtevka za povračilo stroškov preživljanja
mladoletnega otroka – nedopustnost razpolaganja s tožbenim
zahtevkom – izigravanje upnikov – 47/25‑27/sp

stvarne napake
Garancija in odgovornost za stvarne napake (Patricij Maček) –
13/24‑25/vo

stvarno pravo
Smetenje v gozdu in dolžnosti lastnika gozdnega zemljišča (Nana
Weber) – 1‑2/16‑17/č
Etažna lastnina na stavbni pravici: dvakratni odstop od načela
povezanosti zemljišča in objekta (David Borlinič Gačnik) –
1‑2/26‑27/č
Omejevanje nabiranja užitnih gozdnih dobrin (Nana Weber) –
4/23/vo
Predlog Zakona o katastru nepremičnin – predstavitev bistvenih
zakonodajnih rešitev (Apolonia Štembal in Tanja Rabič) –
8/25/pril
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK‑1) (Andrej Kavčič) – 19/32‑33/prik
Varovanje kulturne dediščine omejuje lastninsko pravico –
20/27/mo
Pridobitev lastninske pravice pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju
(Matjaž Tratnik) – 21‑22/6‑9/č
Kako naj lastnik nepremičnine reši problem skvoterjev? (Igor
Vuksanović) – 24‑25/6‑ 8/č
Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje
zemljiškoknjižnih dovolil (Igor Cek) – 27/33/prik
Umeščanje objektov za oglaševanje v prostor (Patricij Maček) –
27/13‑15/č
Nekaj pomislekov o predlaganih spremembah SPZ (Leon Recek) –
27/16‑17/č
Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma
(Nana Weber) – 27/24‑27/sp
11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Urša Ravnikar
Šurk) – 28‑29/41‑ 42/por
Vzdrževalna dela v večstanovanjski stavbi (Suzana Pisnik) –
32/23/vo
Zavrnitev predloga za izdajo svetovalnega mnenja VS RS –
enotnost sodne prakse – 34‑35/31‑32/sp
Zemljiški dolg – ničnost – izbrisna tožba – 34‑35/32‑35/sp
Posebni pravni režimi stavbne pravice (Slađana Vrenčur) –
37/12‑14/č
Zbornik 11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (Sara
Ahlin Doljak) – 37/31‑32/prik
Vlaganje v tujo nepremičnino (Suzana Pisnik) – 38‑39/28/vo
Skupni stroški pri razdružitvi solastnine (Nana Weber) –
40‑41/29/vo
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Lastništvo zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne ceste
(Franci Gerbec) – 42‑43/3/uv
Portal množičnega vrednotenja nepremičnin (Patricij Maček) –
42‑43/50/prik
Nujna pot po pozidanem zemljišču (Nana Weber) – 45/24/vo
Sosedovo drevo sega na mojo parcelo (Suzana Pisnik) – 46/24/vo
Sporna kategorizacija javne ceste po zasebnem zemljišču –
47/25/mo
Izdelava elaborata na zahtevo Geodetske uprave (Nana Weber) –
48/20/vo
Intervencijska pot – pravica lastnikov do ustavljanja v nujnih
primerih (Nana Weber) – 49‑50/19/vo

suverenost
Gorijo gozdovi naši (Luigi Varanelli) – 40‑41/26/č

Svet Evrope
70 let Sveta Evrope (Urša Ravnikar Šurk) – 19/34/por

svoboda izražanja
glej tudi mediji
Učinek »međutim« in maličenje temeljnih svoboščin (Lovro
Šturm) – 1‑2/20/odm
Kako se lahko upremo zasebnim cenzorjem? (Igor Vuksanović) –
4/6‑ 8/č
Varovanje ugleda sodstva ni nad pritožničino svobodo izražanja –
8/27/sp
Kazenskopravna demistifikacija t. i. sovražnega govora (Primož
Baucon) – 14/23/pril
Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in
kaznivim dejanjem (Primož Križnar) – 17‑18/11‑13/č
Svoboda panorame in objava fotografije hiše (Sonja Strle) –
26/26/mo
Pravica novinarke do svobode izražanja – 28‑29/31‑32/sp
Anonimke – orožje strahopetcev ali legitimno žvižgaštvo (Boštjan
J. Turk) – 42‑43/18‑20/č
Pravica do odvetnikove svobode izražanja ponovno pred ESČP
(Špela Lovšin) – 42‑43/36‑37/sp
Kršitev pravice do svobode izražanja z zavrnitvijo izdaje dovoljenja
za reproduciranje filmov (Ana Pakiž) – 44/29‑31/sp
Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode
izražanja (Jan Stajnko in Jure Jakšić) – 45/29‑30/por
O »prelomni« sodbi VS RS v zvezi s kaznivim dejanjem po 297.
členu KZ‑1 (Barbara Zobec) – 46/23/pril
Odreditev izbrisa žaljivega komentarja na Facebooku (Zoran
Skubic) – 46/28‑29/sp
Težave s pozabljanjem (Jasna Zakonjšek) – 47/22/pril
Pisanje strokovnih člankov: med delavčevo pravico in
delodajalčevimi interesi (Špela Lovšin) – 48/26‑27/sp

svoboda združevanja
Prepovedani koncert in svoboda zbiranja (Jernej Letnar Černič) –
28‑29/17‑18/č

Š
šeriatsko pravo
Šeriatsko pravo (1. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 1‑2/17‑19/č
Šeriatsko pravo (2. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 5‑6/24‑26/č
Uporaba šeriatskega prava v Evropi (Igor Vuksanović) –
7/24‑26/sp
Šeriatsko pravo (3. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 9‑10/18‑20/č
Meso, pridobljeno z obrednim zakolom, ne more imeti logotipa
ekološke pridelave (Nana Weber) – 13/28‑29/sp
Šeriatsko pravo (4. del) (Urška Klakočar Zupančič) – 14/17‑18/č
Šeriatsko pravo (5. del) (Urška Klakočar Zupančič) –
17‑18/23‑25/č

škoda
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Osebnostne pravice – pravica do združevanja – pravno priznana
nepremoženjska škoda – 30‑31/30‑33/sp

šolstvo
glej tudi izobraževanje in fakulteta
Zvočno snemanje govorilnih ur (Sonja Strle) – 1‑2/32/mo
Zasebno šolstvo bogati vzgojno‑izobraževalni prostor (Sebastijan
Valentan) – 7/28‑29/por
Popravni izpit in dokončanje osnovne šole (Nana Weber) –
9‑10/29/vo
Financiranje iz šolskih skladov (Nana Weber) – 12/23‑26/vo
Šola vožnje ni »šolsko ali univerzitetno izobraževanje« v smislu
Direktive o DDV (Zoran Skubic) – 15/28‑29/sp
Konkurenca vodi v razvoj, monopol ga zavira (Urša Ravnikar
Šurk) – 17‑18/46/por
Obilo pripomb na predlog sprememb ZOFVI (Urša Ravnikar
Šurk) – 20/34/por
O protiustavnosti financiranja zasebnega šolstva (Peter
Gregorčič) – 23/6‑ 8/č
Vprašljiva prihodnost zasebnih vrtcev (Urša Ravnikar Šurk) –
23/34/por
Posredovanje podatkov svetu šole (Sonja Strle) – 24‑25/30/mo
Seznam nekdanjih sošolcev za obletnico (Sonja Strle) – 27/25/mo
Neizpolnjene študijske obveznosti zaradi višje sile – 27/26/mo
Status rimskih univerz Svetega sedeža in podeljevanje slovenskih
štipendij (Sebastijan Valentan) – 28‑29/21‑23/č
Posredovanje spletne ankete študentom (Sonja Strle) –
30‑31/32/mo
Javnost magnetogramov sej senata fakultete (Sonja Strle) –
40‑41/30/mo
Odškodninska odgovornost šole in učitelja (Davor Mandič) –
48/8‑9/č

Španija
Nasledstvena pravica kastiljskih žensk ali kdo je tu nor? (Urška
Klakočar Zupančič) – 21‑22/22‑24/č
Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev v Evropskem
parlamentu (Nana Weber) – 21‑22/37‑38/sp
Objektiven sistem evidentiranja delovnega časa je obvezen (Nana
Weber) – 24‑25/34‑35/sp
Požar nepremičnine zaradi samovžiga parkiranega vozila (Zoran
Skubic) – 36/28‑29/sp
Prikrito izvajanje videonadzora na delovnem mestu in pravica do
zasebnosti (Aljoša Polajžar) – 49‑50/24‑25/sp

šport
Neizmerna lahkotnost športnega agentstva (Blaž Tomažin
Bolcar) – 8/17‑19/č
Pogodbene muke kolektivnih športov v Sloveniji (Blaž Tomažin
Bolcar) – 11/18‑19/č
Odločitve Košarkarskega arbitražnega razsodišča – konflikt med
načeloma ex aequo et bono in pacta sunt servanda (Blaž
Tomažin Bolcar) – 12/16/č
Športna tekmovanja zaprtega tipa v Evropi – športni ali komercialni
kriteriji? (Kristina Jan) – 13/14‑16/č
Ali Olimpijske igre vsaj deloma pripadajo tudi športnikom? (Blaž
Tomažin Bolcar) – 17‑18/14‑16/č
Nedovoljen dominantni položaj športnih organizacij v razmerju do
športnikov? (Tone Jagodic) – 23/9‑11/odm
Še o ekskluzivnosti pravice do trženja podobe olimpijcev (Blaž
Tomažin Bolcar) – 26/20/odm
Osebnostne pravice športnikov in intelektualna lastnina (Erik
Kodrič) – 27/31‑32/por
Pravno varstvo pred dejanji marketinga iz zasede v športu (Tone
Jagodic) – 32/15‑17/č
Kako zajeziti negativne eksternalije športnih stav (Katarina Zajc) –
32/20/č
Prost pretok športnikov in nacionalne klavzule (Martin Čarni) –
33/18‑19/č
Posebnosti športa v pravu (Luka Milanović in Špela Stanec) –
34‑35/28/pril

štipendije
glej tudi fakulteta
Neizpolnjene študijske obveznosti zaradi višje sile – 27/26/mo
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Pogodba o štipendiranju – zapadlost terjatve za vrnitev štipendije –
38‑39/35‑37/sp

študenti
glej tudi fakulteta in izobraževanje
Strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete v New Yorku
(Jakob Cerovšek) – 14/31‑32/por

trgovinsko pravo
Franšizing v EU – regulatorni izzivi (Andrej Friedl) – 13/24/pril
Ali prepoved geografskega blokiranja omejuje pogodbeno
svobodo? (Janja Hojnik) – 19/6‑ 8/č
Konferenca WTO v Ženevi: od trgovine blaga k robotiki in iskanju
novih pravil hegemonije (Irena Peterlin) – 33/31‑32/por

tujci

Švedska
Pravdni stroški čezmejnih sporov majhne vrednosti (Zoran
Skubic) – 11/27‑28/sp

Švica
V Švici je vsak svoje sreče kovač (Anže Burger) – 33/21/č

T
takse
Postopek izterjave sodne takse – dovoljenost revizije – stroški
stečajnega postopka – sodna taksa za pritožbo –
42‑43/35‑36/sp

glej tudi migracije
Tihotapljenje migrantov: med suhoparnimi številkami in medijskim
izmikanjem (Peter Jančič) – 33/13‑15/č
Določbe ZTuj‑2 so v neskladju z 18. členom Ustave –
40‑41/29‑36/sp
K nekemu ločenemu mnenju (1. del) (Franc Testen) – 46/6‑7/odm
K nekemu ločenemu mnenju (2. del) (Franc Testen) –
47/11‑12/odm

turizem
I feel Slovenia: Slovenia.info (Patricij Maček) – 36/38/prik

U

tarife
Tarifne opustitve – 27/23/erar
Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1.
oktober 2019 – 37/22/erar

telekomunikacije
Plačilo operaterja komunikacijskega omrežja – pomenska
določljivost predpisov – arbitrarna negotovost – 20/24/sp
Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve (Primož
Cencelj) – 24‑25/24/č
Snemanje telefonskih pogovorov (Sonja Strle) – 28‑29/33/mo

terjatve
Pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
(Urška Kupec) – 12/21‑22/č
Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika –
koneksnost terjatev – 19/27‑28/sp
Obseg izvršbe na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni
promet – čas plačila – poslovanje prek POS terminala – pobot
terjatev – 33/26‑27/sp
Pogodba o štipendiranju – zapadlost terjatve za vrnitev štipendije –
38‑39/35‑37/sp

teorija prava
Črkobralstvo in pravna argumentacija (Boštjan J. Turk) –
8/16‑17/č
Sprehajalčevi utrinki (1. del) (Marijan Pavčnik) – 32/30‑31/č
Sprehajalčevi utrinki (2. del) (Marijan Pavčnik) – 33/29‑30/č
Uporaba teorije o realizaciji pri odločanju o premoženjskopravnem
zahtevku (Luka Vavken) – 37/21/pril
(Razlagalni) pomen pravnih načel (Marijan Pavčnik) – 47/6‑7/č
Zavest o protipravnosti in pravna zmota (Jure Jakšić) – 48/19/pril

tožba
Revizija v postopkih izvršbe na podlagi izvršilnega naslova (Ana
Harb) – 40‑41/12‑13/č

tožilstvo
Državno tožilstvo – dvajset let obljub in pričakovanj (Hinko Jenull) –
9‑10/3/uv
Dvojna merila disciplinskega tožilca (Zvjezdan Radonjić) –
16/8‑9/č
Še o dvojnih merilih disciplinskega tožilca (Milan Štrukelj) –
17‑18/6‑7/odm
So nemški državni tožilci bolj neodvisni od izvršilne veje oblasti kot
litovski in slovenski tožilci? (Zoran Skubic) – 34‑35/37‑38/sp

transportno pravo
Obvezno zavarovanje v prometu – transportno vozilo na
železniškem vagonu ‑ ‑ pojma prometne nesreče in uporabe
vozila – 45/25‑28/sp

umetna inteligenca
Avtomatizirano odločanje in pravni položaj posameznika (Mitja
Podpečan) – 9‑10/13‑15/č
Strojno učenje, (med)jezikovne tehnologije in pristranosti (Marko
Robnik Šikonja) – 12/11‑13/č
Medicina in pravo leta 2050 – ali vemo, kam gremo? (Aljoša
Polajžar) – 15/31‑32/por
Krasni novi svet umetne inteligence (Andraž Zidar) –
49‑50/35‑37/prik

upokojenci
glej tudi pokojnina
Plačevanje prispevkov za upokojenca, prejemnika tuje pokojnine
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 4/22‑23/vo
Sporočila na PST so del osveščevalno‑aktivističnega dela (Nataša
Posel) – 23/18/odm
Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti
(Grega Strban in Sara Bagari) – 28‑29/30/pril
Prepoved dela upokojencev – protiustavna in družbeno škodljiva
(Rado Bohinc) – 30‑31/6‑9/odm
Evidentiranje bolnišničnih okužb v domovih za starejše je nujno –
46/25/mo

upokojitev
glej tudi delovno pravo
Sodniška »gerontokracija« (Vesna Bergant Rakočević) –
11/10‑11/č
Kdaj izplačati odpravnino pri delni upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 19/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nina Scortegagna Kavčnik) – 27/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi ob pretrgani delovni dobi (Nina
Scortegagna Kavčnik) – 33/23/vo
Odpoved delavcu pred upokojitvijo s ponudbo nove pogodbe
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 36/22/vo
Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi in razveza pogodbe
s sodno odločbo – upokojitev – pravica do denarnega
povračila – odpravnina – 42‑43/32‑35/sp
Naknadno izplačana odpravnina po upokojitvi (Nina Scortegagna
Kavčnik) – 45/23/vo
Odpravnina po upokojitvi javne uslužbenke v zvezi s 188. členom
ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 47/23/vo

upravni postopek
Glavna obravnava v upravnem sporu (Patricij Maček) –
1‑2/40‑ 41/por
Sodna kontrola izvrševanja nadzorstvene pravice (Ana Hederih) –
20/21‑22/č
Obravnava vlog procesno nesposobnih oseb v upravnem
postopku (Tilen Majnik) – 28‑29/15‑16/č
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Obrazložitev upravne odločbe pri odločanju po prostem preudarku
(Leonardo Rok Lampret) – 40‑41/16‑17/č
Izredna pravna sredstva v civilnih in upravnih postopkih (Alenka
Antloga) – 42‑43/39‑ 40/por

upravno pravo
Okrogle zgodbe jetniških dvorišč (Breda Mulec) – 1‑2/26/pril
Glavna obravnava v upravnem sporu (Patricij Maček) –
1‑2/40‑ 41/por
Zaslišanje stranke pri uporabi instituta poroštva v postopku davčne
izvršbe (Nataša Klančnik) – 3/26‑27/sp
Ustavitev inšpekcijskih postopkov med zakonitostjo in uslužnostjo
strankam (Polonca Kovač) – 7/13‑15/č
Alternativni pristopi v davčnih postopkih (Polonca Kovač) –
9‑10/20‑22/č
Spregledane novosti postopka ugotavljanja statusa javnega
naročnika po ZJN‑3 (Mitja Zakelšek) – 13/12‑13/č
Če politične diskrecije ni pri plačilu za odvetniško delo, zakaj je pri
imenovanjih in razrešitvah? (Igor Vuksanović) – 17‑18/16‑17/č
Anonimne prijave in šolska inšpekcija (Polonca Kovač) –
19/9‑11/č
Sodna kontrola izvrševanja nadzorstvene pravice (Ana Hederih) –
20/21‑22/č
Vodja projekta po določbah Gradbenega zakona (Aleksij Mužina in
Žiga Rejc) – 26/8‑9/č
Zakon o upravnem sporu (ZUS‑1) s komentarjem (Aleš Ferčič) –
26/32‑33/prik
Obravnava vlog procesno nesposobnih oseb v upravnem
postopku (Tilen Majnik) – 28‑29/15‑16/č
Prepovedani koncert in svoboda zbiranja (Jernej Letnar Černič) –
28‑29/17‑18/č
Prehajanje med (davčnimi) postopki: inovativnost ali erozija pravne
varnosti? (Polonca Kovač) – 37/6‑7/č
Obrazložitev upravne odločbe pri odločanju po prostem preudarku
(Leonardo Rok‑ Lampret) – 40‑41/16‑17/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2019 (1.) (Sonja Strle, Nina
Scortegagna Kavčnik, Patricij Maček in Urša Ravnikar Šurk) –
40‑41/21‑25/por
26. Dnevi slovenske uprave (Urša Ravnikar Šurk) –
42‑43/40‑ 42/por

ustavno pravo
Dan ustavnosti 2018 (Janez Kranjc) – 1‑2/36‑38/zap
Pravni pluralizem in pravo Evropske unije (Lora Briški) –
1‑2/42‑ 43/por
Člen 154 ZKP na gladini razburkanega oceana (Jasmina A.
Tabaković) – 3/16‑18/č
(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP‑2 (Nataša
Klančnik) – 12/15/č
Neustavna kategorizacija cest v zasebni lasti (Urška Stopar) –
16/21‑22/č
Pomen (komentarja) ustave (Matej Avbelj) – 17‑18/3/uv
Kaj z volilnimi okraji ter kako urediti volilne enote in preferenčni
glas? (Janez Pogorelec) – 17‑18/29/pril
Komentar Ustave Republike Slovenije – nov nepogrešljiv pravniški
pripomoček (Jadranka Sovdat) – 17‑18/42‑ 43/prik
Spletni Komentar Ustave Republike Slovenije (Patricij Maček) –
21‑22/50/prik
Varovanje etosa pravne države (Rajko Knez) – 28‑29/3/uv
Časovni vidik ustavnosodnih presoj Zakona o kazenskem
postopku (Leon Recek) – 30‑31/16‑18/č
Svet med hegemonijo in ustavnostjo ter vloga mednarodnega
prava v njem (Andraž Zidar) – 36/21/pril
Avtonomnost Državnega zbora Republike Slovenije (Alenka
Antloga) – 45/11‑13/č

Ustavno sodišče RS
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Odvetniška nagrada, izračunana za namen povrnitve pravdnih
stroškov – 1‑2/29/sp
Razlika med delodajalcem in delavcem pri povračilu škode
nosilcema socialnih zavarovanj – 1‑2/29/sp
Razpolaganje zasebnikov s presežkom prihodkov je jedro
podjetniške svobode – 3/23/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Zagata pri odpravljanju neustavnosti (Urša Ravnikar Šurk) –
4/34/por
Pravica do sojenja v navzočnosti v prekrškovnem postopku –
8/27/sp
Varovanje ugleda sodstva ni nad pritožničino svobodo izražanja –
8/27/sp
2.084 nerešenih zadev pred Ustavnim sodiščem (Urša Ravnikar
Šurk) – 14/34/por
Pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe
prekrškovnega organa – 17‑18/30/sp
Odločanje sodišč o dejanskem in pravnem razmerju, ki je
zaključena življenjska celota – 17‑18/30‑31/sp
Zatožna klop – izjema od sedežnega reda – enakost orožij –
19/23‑26/sp
Plačilo operaterja komunikacijskega omrežja – pomenska
določljivost predpisov – arbitrarna negotovost – 20/24/sp
Volilni spor v postopku volitev v Državni svet (Anže Kimovec) –
21‑22/15‑16/č
Uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do
priključka Velenje jug – 23/23/sp
Sodelovanje delavcev pri upravljanju bank – 27/24/sp
Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma
(Nana Weber) – 27/24‑27/sp
Varovanje etosa pravne države (Rajko Knez) – 28‑29/3/uv
Pravica novinarke do svobode izražanja – 28‑29/31‑32/sp
Optično prepoznavanje registrskih tablic – 30‑31/29/sp
Nevročanje pritožbe nasprotni stranki pomeni kršitev pravice do
izjave – 30‑31/29‑30/sp
Varstvo dolžnika v nepremičninski izvršbi se krepi (Cvetka
Horvat) – 32/6‑7/č
Optično prepoznavanje registrskih tablic – 32/24/sp
Določitev namenske rabe zemljišč je normiranje v javnem
interesu – 33/23‑24/sp
Iskanje pravičnega ravnovesja med interesi upnika in dolžnika v
izvršilnem postopku (Klemen Šuligoj) – 34‑35/9‑10/č
Odlog izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanjske
nepremičnine, ki je dolžnikov dom – 34‑35/30‑31/sp
Dopustnost uporabe brezpilotnih zrakoplovov – 34‑35/31/sp
Člen 80 Ustave RS in odločilen vpliv volivcev na dodelitev
mandatov (Damjan Tušar in Eva Ban) – 38‑39/20‑22/č
Onemogočanje samostojnim podjetnikom uživati polno pokojnino
ob sočasnem opravljanju dejavnosti ni neustavno –
38‑39/30‑35/sp
Določbe ZTuj‑2 so v neskladju z 18. členom Ustave –
40‑41/29‑36/sp
Prenehanje izločitvene pravice zaradi zamujenega roka za vložitev
tožbe – 46/24/sp
Neupravičeno razlikovanje pri roku za obnovo postopka –
47/24/sp
Odsotnost roka za pravnomočno končanje postopka nove
razsoje – 49‑50/19/sp

ustavno sodstvo
Ustavno sodišče in volilni sistem (Ciril Ribičič) – 1‑2/23/č
Miselni tok ločenih mnenj (Ciril Ribičič) – 8/21/č
2.084 nerešenih zadev pred Ustavnim sodiščem (Urša Ravnikar
Šurk) – 14/34/por
Stroški postopka pred ustavnim sodiščem (Luka Vlačić) –
17‑18/8‑10/č
O protiustavnosti financiranja zasebnega šolstva (Peter
Gregorčič) – 23/6‑ 8/č
Protestiram (Ciril Ribičič) – 36/20/č
Argument narave stvari v ustavnosodni presoji (Leon Recek) –
37/8‑10/č
Stanje prava ter vloga pravnikov v Sloveniji in širše (Rajko Knez) –
40‑41/28/pril
K nekemu ločenemu mnenju (1. del) (Franc Testen) – 46/6‑7/odm
K nekemu ločenemu mnenju (2. del) (Franc Testen) –
47/11‑12/odm

V
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V
varnost
Intervencijska pot – pravica lastnikov do ustavljanja v nujnih
primerih (Nana Weber) – 49‑50/19/vo

varstvo okolja
glej tudi okolje
Odločitev o javni dostopnosti študij o herbicidu glifosatu (Urša
Ravnikar Šurk) – 11/34/por
Neprimerna ureditev meritev izpustov – 24‑25/31/mo

varstvo osebnih podatkov
glej tudi osebni podatki
Zvočno snemanje govorilnih ur (Sonja Strle) – 1‑2/32/mo
Odjem digitalnih fotografij v vrtcu (Sonja Strle) – 3/25/mo
Kdaj je za obdelavo osebnih podatkov delojemalca pri delodajalcu
potrebno soglasje zaposlenega? (Jorg Sladič) – 4/8‑9/č
(Pol)avtomatska anonimizacija sodb (Aljaž Košmerlj) – 4/14‑15/č
Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem (Sonja Strle) – 4/26/mo
Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah (Sonja Strle) –
5‑6/32/mo
Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju (Sonja Strle) –
7/25/mo
Evropski dan varstva osebnih podatkov 2019 (Patricij Maček) –
7/30‑31/por
Pravica družbenika do vpogleda v knjige in spise družbe (Sonja
Strle) – 8/28/mo
Naj gre bloger na tečaj programiranja in varovanja osebnih
podatkov? (Matej Zalar) – 9‑10/24‑26/č
Zdravstveni pregledi delavcev (Sonja Strle) – 9‑10/32/mo
Nedovoljen videonadzor ekološkega otoka (Sonja Strle) –
11/26/mo
Osebni podatki na zavrženih dokumentih (Sonja Strle) – 12/26/mo
Pametna mesta in problem osebnih podatkov (Sonja Strle) –
13/26/mo
Posredovanje podatkov o zaposlenih policiji (Sonja Strle) –
14/26/mo
Aktualna vprašanja inteligentnih prometnih sistemov (Marcel
Hajd) – 15/18‑20/č
Vozovnica za vlak (Sonja Strle) – 15/26/mo
Varstvo osebnih podatkov in popolna transparentnost javne uprave
(Tim Horvat) – 15/29‑30/sp
Skupna občinska uprava (Sonja Strle) – 16/26/mo
Vpogled delodajalca v datoteke in elektronsko pošto zaposlenega
(Sonja Strle) – 17‑18/32/mo
Sporen videonadzor v čakalnici (Sonja Strle) – 19/24/mo
Konferenca SmartUp Berlin in prihodnost razvoja mest (Marcel
Hajd) – 19/29‑30/č
GDPR po letu dni: en zakon ali dva (Mojca Prelesnik) – 20/3/uv
Ali CSD sme posredovati podatke upravni enoti (Sonja Strle) –
20/26/mo
Slovenski javni uslužbenci – »skoraj vsi so odlični« (Mirko
Pečarič) – 21‑22/29/pril
Policijsko evidentiranje ustavljenih vozil (Sonja Strle) –
21‑22/32/mo
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v povezani družbi
(Sonja Strle) – 23/24/mo
Bohotenje preventivne države (Anže Erbežnik) – 24‑25/12‑14/č
Posredovanje podatkov svetu šole (Sonja Strle) – 24‑25/30/mo
Poplava predpisanih prekrškov v energetiki (Domen Kodrič) –
24‑25/37‑38/por
Svoboda panorame in objava fotografije hiše (Sonja Strle) –
26/26/mo
Seznam nekdanjih sošolcev za obletnico (Sonja Strle) – 27/25/mo
Prikriti preiskovalni ukrepi po ZKP‑N (Jasmina A. Tabaković) –
28‑29/10‑12/č
Snemanje telefonskih pogovorov (Sonja Strle) – 28‑29/33/mo
Odvzem organa umrlemu brez vednosti svojcev – 28‑29/34/mo
Hramba DNK profila pravnomočno obsojenih (Primož Križnar) –
30‑31/13‑15/č

Optično prepoznavanje registrskih tablic – 30‑31/29/sp
Posredovanje spletne ankete študentom (Sonja Strle) –
30‑31/32/mo
Ni vsak novinar, kdor objavlja posnetke policistov (Zoran Skubic) –
30‑31/38‑39/sp
Optično prepoznavanje registrskih tablic – 32/24/sp
Snemanje z brezpilotnikom (Sonja Strle) – 32/25/mo
Izbris starega intervjuja (Sonja Strle) – 33/24/mo
Sosed izvaja videonadzor (Sonja Strle) – 34‑35/33/mo
Pridobivanje kontaktnih podatkov prostovoljcev (Sonja Strle) –
36/25/mo
Če všečkate ali ne – pod Facebookovo lupo ste (Nika Skvarča) –
37/18‑19/č
Registracija delovnega časa preko mobilne aplikacije (Sonja
Strle) – 37/26/mo
Test zakonitega interesa: izhod v sili ali priročen pogoj za
zagotovitev pravne podlage? (Nenad Mrdaković) –
38‑39/18‑20/č
Javno sojenje in objava osebnih podatkov v medijih (Sonja Strle) –
38‑39/32/mo
Javnost magnetogramov sej senata fakultete (Sonja Strle) –
40‑41/30/mo
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov
posameznika (Klemen Pohar) – 40‑41/39‑ 40/sp
Popravek zastarelih podatkov v Registru dejanskih lastnikov
podjetij (Sonja Strle) – 42‑43/32/mo
Številka merilnega mesta in določljivost posameznika (Sonja
Strle) – 44/28/mo
GPS v reševalnih vozilih (Sonja Strl) – 45/26/mo
Shranjevanje dokumentacije kandidatov za zaposlitev (Matej
Vošner) – 46/26/mo
Težave s pozabljanjem (Jasna Zakonjšek) – 47/22/pril
Etažni lastnik želi ukrepati proti sosedu‑prijavitelju (Sonja Strle) –
47/26/mo
Revizijska kontrola poslovanja (Sonja Strle) – 49‑50/20/mo

varstvo potrošnikov
glej tudi potrošniško pravo in potrošniški kredit
Odstop od potrošniške pogodbe, sklenjene na daljavo (Patricij
Maček) – 8/26/vo
Vidiki varstva potrošnikov pri urejanju vplivnostnega marketinga v
Sloveniji (Dženeta Schitton) – 12/13‑15/č
Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v
švicarskih frankih (Primož Jamšek) – 12/30‑31/por
Aktualna vprašanja inteligentnih prometnih sistemov (Marcel
Hajd) – 15/18‑20/č
Nepošteni pogoji v pogodbah: med zakonodajo in prakso (Sonja
Strle) – 16/31‑32/por
Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga (Nana
Weber) – 19/28‑29/sp
Pojasnilna dolžnost pri posojilih v švicarskih frankih (Urša Ravnikar
Šurk) – 19/30‑31/por
Posledice neprenosa člena 4(2) Direktive 93/13 za varstvo
posojilojemalcev (Hajdeja Iglič) – 27/11‑13/č
Potrošniška prodaja po Direktivah 2019/770 in 2019/771 (Jorg
Sladič) – 47/16‑18/č

varstvo pri delu
glej tudi delovno pravo
Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu ali poklicne bolezni
zavarovanca in zavarovanje za primer »regresnega« zahtevka
(Boštjan Savšek) – 5‑6/9‑11/č

varstvo živali
Najem stanovanja in domače živali (Nana Weber) – 23/21‑22/vo
Stvari ali čuteča bitja (Luigi Varanelli) – 26/22/č
Rjavi medved – nadloga ali priložnost (Klemen Drnovšek) –
28‑29/8‑10/č
Kam s psom, za katerega lastnik ne more več skrbeti? (Nana
Weber) – 32/22/vo
Po napadu psa: postopek in posledice (Nana Weber) –
33/22‑23/vo
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Po interventnem zakonu še odlok za odstrel medvedov in volkov
(Senka Šifkovič Vrbica) – 34‑35/21‑22/č
Opica kot domača žival (Nana Weber) – 36/23/vo
Spremenjen pravni položaj živali v noveli SPZ‑B (Lara Matan in
Sandra Koren) – 44/11‑12/č

varstvoslovje
Normativno‑pravna ureditev detektivske dejavnosti (Patricij
Maček) – 9‑10/39‑ 40/por

Varuh človekovih pravic
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glej tudi človekove pravice
Soglasje obeh staršev za vključitev otroka v interesne dejavnosti –
1‑2/31/mo
Očitki grdega ravnanja policistov neutemeljeni – 3/24/mo
Brezplačna vozovnica za mestni linijski promet za delovne
invalide – 4/25/mo
Ugovor zoper delo volilnega odbora mora biti vložen skladno z
ZVDZ – 5‑6/33/mo
Izvedba ugotovitvenega postopka pred odjavo prebivališča –
7/26/mo
Zadnje stopinje v vlogi varuhinje (Vlasta Nussdorfer) – 8/3/uv
IRSOP zahteva priključitev na javni vodovod brez uporabnega
dovoljenja – 8/29/mo
Kdo naj izvršuje odredbo sodišča na podlagi tretjega odstavka 52.
člena ZDZdr? (Ivan Šelih) – 9‑10/7‑ 8/č
Kršitev načela dobrega upravljanja pri vpisu sodnih oporok v
Centralni register oporok – 9‑10/33/mo
Dolgotrajna pot do statusa invalida in uveljavitve pravice do
zaposlitvene rehabilitacije – 11/24/mo
Ob prevzemu zaseženih predmetov se zahteva posebna skrbnost
sodišča – 12/25/mo
Prisilna privedba kljub potrdilu o upravičeni odsotnosti – 13/25/mo
Hrup iz gostinskega lokala moti nočni mir – 14/25/mo
Prisilna priključitev na javni vodovod brez uporabnega dovoljenja –
nadaljevanje – 15/25/mo
(Ne)ustreznost nadaljnje uporabe zobnega amalgama – 16/25/mo
Napako osebne zdravnice je ZZZS neupravičeno prevalil na
zavarovanca – 17‑18/33/mo
Čakalna doba za dodelitev bivalne enote v Ljubljani – 19/25/mo
Varovanje kulturne dediščine omejuje lastninsko pravico –
20/27/mo
Telesno oviranje s pasovi po Zakonu o duševnem zdravju –
21‑22/33/mo
V Sloveniji še vedno ljudje brez pitne vode – 23/25/mo
Neprimerna ureditev meritev izpustov – 24‑25/31/mo
Dolgotrajno odločanje ZZZS in neprimeren odnos do bolnice –
26/27/mo
Neizpolnjene študijske obveznosti zaradi višje sile – 27/26/mo
Odvzem organa umrlemu brez vednosti svojcev – 28‑29/34/mo
Izročilna pogodba ni ovira za pridobitev pravice do družinskega
pomočnika – 30‑31/33/mo
Sodišče na prejeto prošnjo sploh ni odgovorilo – 32/24/mo
Nadomestilo plače za nego hospitaliziranega otroka – 33/25/mo
Država mora ozdraviti svoj odnos do duševnega zdravja! (Peter
Svetina) – 34‑35/3/uv
Različna višina dodatka za pomoč in postrežbo po ZSVI in ZPIZ‑2 –
34‑35/34/mo
Izvrševanje stikov zapornika z otrokom – 36/26/mo
Nepravilnosti v komunikaciji centra za socialno delo – 37/25/mo
Posebna občutljivost pri obravnavanju nasilja nad starejšimi –
38‑39/31/mo
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek za oba starša –
40‑41/31/mo
Za varstvo kulturne dediščine je nujna doslednost nadzornih
organov – 42‑43/33/mo
Kritično stanje zaostankov pri odločanju MDDSZ – 44/27/mo
Dopust za nego zmerno gibalno oviranega otroka – 45/27/mo
Evidentiranje bolnišničnih okužb v domovih za starejše je nujno –
46/25/mo
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Sporna kategorizacija javne ceste po zasebnem zemljišču –
47/25/mo
FURS dedinjo o davčnem dolgu zapustnika seznanil več let po
njegovi smrti – 48/22/mo
Napaka pri vročitvi sodnega sklepa je kršitev načela dobrega
upravljanja – 49‑50/22/mo

Velika Britanija
glej tudi brexit
O zasebnosti v steklenih hišah: ali je biti opazovan imisija (Vesna
Bergant Rakočević) – 15/11‑13/č
Brexit: Prepovedi in omejitve – Izstop Združenega kraljestva iz
Evropske unije – 16/22/erar
Decembra zopet predčasne volitve v Veliki Britaniji (Urša Ravnikar
Šurk) – 42‑43/46/por
Pravice samozaposlene nosečnice, ki svojo dejavnost opravlja v
drugi državi članici (Zoran Skubic) – 47/27‑28/sp

verska skupnost
glej tudi kanonsko pravo
Spolne zlorabe mladoletnih oseb v Katoliški cerkvi (Sebastijan
Valentan) – 42‑43/20‑22/č

verska svoboda
Predporočna pogodba in cerkvena poroka (Sebastijan Valentan) –
14/19‑20/č
Prepoved diskriminacije na podlagi verske pripadnosti in (še)
dopustna ureditev praznikov (Zoran Skubic) – 14/28‑29/sp
Lobiranje za verske objekte v Črni gori (Ciril Ribičič) – 27/20/č
Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi izpovedovanja
vere ali prepričanja (Sebastijan Valentan) – 30‑31/43/por
Država in notranje delovanje verskih skupnosti (Igor Vuksanović) –
30‑31/11‑13/č

videonadzor
glej tudi osebni podatki
Nedovoljen videonadzor ekološkega otoka (Sonja Strle) –
11/26/mo
Sporen videonadzor v čakalnici (Sonja Strle) – 19/24/mo
Snemanje z brezpilotnikom (Sonja Strle) – 32/25/mo
Sosed izvaja videonadzor (Sonja Strle) – 34‑35/33/mo

Vlada RS
Pred nami so ambiciozni cilji v pravosodju (Andreja Katič) –
19/3/uv
Kako pravno zavezujoče nadomestiti vsebino sklepov Vlade o
spornih vprašanjih iz Splošnih dogovorov v zdravstvu (Katja
Triller Vrtovec) – 27/18‑19/č
Portal GOV.SI (Patricij Maček) – 30‑31/50/prik
Ocena prvega leta vlade (Anže Burger) – 37/21/č
Doseči ravnotežje v sistemu socialne varnosti (Ksenija Klampfer) –
40‑41/3/uv

vladavina prava
glej tudi delitev oblasti in pravna država
Arbitražna odločba in neskončna vera v vladavino prava (Boštjan
J. Turk) – 19/18‑19/č
Samozavedanje in samozavest za polno življenje (Janez Kranjc) –
49‑50/3/uv

volilna zakonodaja
Ustavno sodišče in volilni sistem (Ciril Ribičič) – 1‑2/23/č
Kaj z volilnimi okraji ter kako urediti volilne enote in preferenčni
glas? (Janez Pogorelec) – 17‑18/29/pril

volitve
Zagata pri odpravljanju neustavnosti (Urša Ravnikar Šurk) –
4/34/por
Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah (Sonja Strle) –
5‑6/32/mo
Ugovor zoper delo volilnega odbora mora biti vložen skladno z
ZVDZ – 5‑6/33/mo
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Kaj z volilnimi okraji ter kako urediti volilne enote in preferenčni
glas? (Janez Pogorelec) – 17‑18/29/pril
Dohodki članov volilnih organov (podrobnejši opis) – 19/23/erar

Naslov za vročanje odločbe – uveljavljanje pravic ob rojstvu
otroka – 3/24‑26/sp

Osem tez o spremembah volilnega sistema (Ciril Ribičič) – 20/19/č

Skrajšani kazenski postopek – pogoji za sojenje v nenavzočnosti
obdolženca – 4/24‑27/sp

Volilni spor v postopku volitev v Državni svet (Anže Kimovec) –
21‑22/15‑16/č

Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba – dolgoročni kredit v
CHF – ničnost pogodbe – 5‑6/30‑34/sp

Konvencijske zahteve pri ugotavljanju veljavnosti odstopa člana
parlamenta (Luka Vlačić) – 24‑25/33‑34/sp

Višina dodatka za delovno dobo – kolektivna pogodba –
9‑10/30‑31/sp

Posledice volitev v Evropski parlament 2019 (Drago Zajc) –
26/18‑19/č
Člen 80 Ustave RS in odločilen vpliv volivcev na dodelitev
mandatov (Damjan Tušar in Eva Ban) – 38‑39/20‑22/č
(Pre)pozna registracija kandidatur kot kršitev EKČP (Luka Vlačić) –
38‑39/39‑ 40/sp
Decembra zopet predčasne volitve v Veliki Britaniji (Urša Ravnikar
Šurk) – 42‑43/46/por
Župani in podžupani: analiza nedavnih mandatov in dileme iz
prakse (Urška Remic) – 47/13‑15/č
Zaprti v imenu svobode (Luigi Varanelli) – 47/20/č

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas vodilnega
delavca – 9‑10/31‑34/sp

Vrhovno sodišče RS
Sklenitev pogodbe – nesporazum – lastnosti predmeta pogodbe –
1‑2/30‑32/sp
Pravni učinek privolitve (Klemen Pohar) – 1‑2/33‑34/sp

Knjige domačih avtorjev
Matej Avbelj in Tine Hribar (ur.): Prenova Evrope: Prispe‑
vki za slovenski nacionalni program II – 1-2/43–44
Dida Volk: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) –
1-2/44–45
Luigi Varanelli: Pogodbeno pravo IV – Patologija pogod‑
be, drugi del – 3/31–32
Marijan Papež in drugi: Zbornik 1. konference pokojnin‑
skega in invalidskega zavarovanja – 3/32–33
Zbornik spomladanskega Velikega kongresa javnega
naročanja v letu 2018 – 4/32–33
Andrej Hafner: Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS)
s komentarjem – 5-6/44–45
Matej Avbelj: The European Union under Transnational
Law – 7/31–32
Sabina Jereb: Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili
in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb – 7/32–33
Janja Bernard Korpar: Pravo in nadzor v dobi velikega
podatkovja – 8/32–33
Damjan Možina: Kreditne pogodbe v švicarskih frankih
– 9-10/40–41
Boštjan M. Zupančič: Sur la cour européenne des droits
de l’homme: Rétrospective d’un initié (1998–2016) –
9-10/41–43
Rudi Šeliha: Bil sem odvetnik – 9-10/43–44
Franci Ježek: Osebni stečaj – 11/32–33
Martina Repas in drugi: Mednarodno zasebno pravo
EU – 12/31–33
Lojze Ude: Civilno procesno pravo – 13/31–33
Albin Igličar in Tilen Štajnpihler Božič: Pogledi soci‑
ologije prava – 14/32–33
Maja Koršič Potočnik, Mojca Furlan in Vesna Sodja:
Veliki gradbenopravni priročnik – 15/32–33
Anton Stres: Leksikon filozofije – 16/32–33
Matej Avbelj: Komentar Ustave Republike Slovenije –
17-18/42–43
Breda Mulec: Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki
in javni uslužbenci – 17-18/43–45
Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur: Zakon o zemljiški
knjigi (ZZK-1) – 19/32–33

Odgovornost prevoznika zrakoplova zaradi poškodbe potnika –
zastaranje neposrednega zahtevka do zavarovalnice iz
naslova zavarovanja odgovornosti – prekinitev zastaranja –
11/25‑27/sp
Ničnost letnega poročila – oblikovanje dolgoročnih rezervacij –
13/25‑27/sp
KPJS – neenakomerna razporeditev delovnega časa – nadure –
14/24‑25/sp
Pojem »uporaba vozila« po prvem odstavku 3. člena Direktive
Sveta 72/166/EGS – 14/25‑27/sp
Pojem »uporaba vozila« po prvem odstavku 3. člena Direktive
2009/103/ES in ZOZP – viličar – 15/25‑27/sp
Nezakonita razrešitev direktorja – pogodba o poslovodenju –
odškodnina – 16/24‑27/sp

Mojca Štritof Brus: Zakon o urejanju prostora, Gradbeni
zakon ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
z razširjenimi uvodnimi pojasnili – 20/32–33
Peter Čeferin in Vasja Jager: Sodni dnevi – 23/30–31
Mateja Jemenc Tomazin in drugi: Med jasnostjo in
nedoločenostjo – 23/31–33
Martin Jančar: Dve razpravi o pravu in morali –
24-25/38–39
Matjaž Tratnik: Pravo državljanstva – 24-25/40
Mira Dobravec Jalen in drugi: Zakon o upravnem sporu
(ZUS-1) s komentarjem – 26/32–33
Renato Vrenčur: Sklepanje pogodb glede nepremičnin in
oblikovanje zemljiškoknjižnih dovolil – 27/33
Lilijana Selinšek in drugi: Zbornik 11. konference kazen‑
skega prava in kriminologije – 28-29/44–45
Andrej Ekart in Vesna Rijavec: Zakon o izvršbi in
zavarovanju z novelo ZIZ-L – 32/31–33
Aleksander Igličar, Marko Hočevar in Maja Zaman
Groff: Osnove računovodskih izkazov za pravnike –
34-35/43–35
Ana Vlahek in drugi: Izbris kvalificiranih obveznosti bank:
Pravna analiza primera Kotnik – 36/32–33
Aleksandra Velkovrh in drugi: Zbornik 11. Dnevi stvarne‑
ga in zemljiškoknjižnega prava – 37/31–32
Andreja Lang in drugi: Zbornik 14. Dnevi prekrškovnega
prava – 38-39/44–45
Sabina Zgaga Markelj: Zakon o kazenskem postopku
z novelo ZKP-N in uvodnimi pojasnili – 40-41/43–45
Tomaž Černe in Aleksandra Velkovrh: Gradbeni pred‑
pisi – 42-43/43–44
Urška Skok Klima in drugi: Zbornik Spomladanski Veliki
kongres javnega naročanja 2019 – 42-43/44–45
Marijana Vugrin: Zakon o evidentiranju nepremičnin
z uvodnimi pojasnili z novelo ZEN-A – 45/31
Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil in Urška Skok Klima:
Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi –
46/31–32
Nataša Belopavlovič: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR‑1)
s komentarjem, 2., posodobljena in dopolnjena izdaja
– 46/32–33
Matjaž Zwitter: Pogovarjamo se o evtanaziji – 48/32–33
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Pravica do svobodne izbire zagovornika in povrnitev stroškov
kazenskega postopka – 17‑18/31‑33/sp
Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika –
koneksnost terjatev – 19/27‑28/sp
Povrnitev stroškov specializacije zdravnika – odklonitev
zaposlitve v regiji, za katero je bila specializacija odobrena –
20/25‑27/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – zamudna sodba – 21‑22/31‑34/sp
Omejitev pravic iz znamke – 21‑22/34‑35/sp
Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode? (Igor Vuksanović) –
23/14‑16/č
Predčasna razrešitev vodilnega delavca – 23/23‑25/sp
Odziv na članek »Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode?«
(Tomaž Pavčnik) – 24‑25/14/odm
Nameščanje oseb v varovane oddelke (prezasedenih)
socialnovarstvenih zavodov – 24‑25/28‑31/sp
Razlaga kolektivne pogodbe – 24‑25/31‑32/sp
Načelo formalne legalitete – izvršilni naslov na izpraznitev
nepremičnine – solastnina – 26/25‑26/sp
Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – prokurist –
nosečnost – 26/26‑28/sp
Pogodba o odvetniškem zastopanju – dogovor o višini nagrade –
27/27‑28/sp
Prikriti preiskovalni ukrepi – uporaba pridobljenih dokazov zoper
osebo, zoper katero ukrep ni bil odrejen – izločitev sodnika –
28‑29/32‑35/sp
Osebnostne pravice – pravica do združevanja – pravno priznana
nepremoženjska škoda – 30‑31/30‑33/sp

Knjige tujih avtorjev
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Thomas Fischer: Über das Strafen: Recht und Sicherheit
in der demokratischen Gesellschaft – 1-2/45
Uwe Ritzer in Markus Balser: Lobbykratie: Wie die
Wirtschaft sich Einfluss, Mehrheiten, Gesetze kauft
– 1-2/45
J. J. Child in R. A. Duff (ur.): Criminal Law Reform Now:
Proposals & Critique – 1-2/45
Edward De Bono: Parallel Thinking – 4/31
Richard Thaler: Misbehaving – 5-6/42–44
Felix Weber: Notstandskontrolle: Notstand und Beurtei‑
lungsspielraum in der Praxis des Europäischen Gerichts
hofs für Menschenrechte – 7/33
Mona Martino in Franz Riklin (ur.): Fürsorge oder Präven‑
tivhaft? Assistance ou prévention? – 7/33
Florence Hartmann: Lanceurs d’alerte – 9-10/44–45
Pascal Boyer: Minds Make Societies: How Cognition
Explains the World Humans Create – 9-10/45
Daniel H. Pink: When: The Scientific Secrets of Perfect
Timing – 9-10/45
Charlan Nemeth: In Defense of Troublemakers: The
Power of Dissent in Life and Business – 9-10/45
Sofia Moratti in Dennis Patterson (ur.): Legal Insanity
and the Brain – 9-10/45
Patrick Lin, Keith Abney, in Ryan Jenkins (ur.): Robot
Ethics 2.0 – From Autonomous Cars to Artificial Intel‑
ligence – 12/33
Ian Tuhovsky: The Art of Reading People: How to Deal
with Toxic People and Manipulation to Avoid (or End)
an Abusive Relation – 12/33
Mark Osiel: The Right to Do Wrong: Morality and the
Limits of Law – 12/33
Daniel Fink, Jörg Arnold, Françoise Genillod-Villard,
in Niklaus Oberholzer: Kriminalität, Strafrecht und
Föderalismus Criminalité, justice pénale et fédéral‑
isme – 13/32

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja – vložitev
neuspešne tožbe – 30‑31/33‑35/sp
Prepoved finančne asistence – pridobivanje lastnih delnic prek
tretjih – 32/24‑26/sp
Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve posebnega pogoja –
osebni stečaj obsojenca – 33/24‑26/sp
Obseg izvršbe na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni
promet – čas plačila – poslovanje prek POS terminala – pobot
terjatev – 33/26‑27/sp
Zavrnitev predloga za izdajo svetovalnega mnenja VS RS –
enotnost sodne prakse – 34‑35/31‑32/sp
Zemljiški dolg – ničnost – izbrisna tožba – 34‑35/32‑35/sp
Omejitev pravic imetnika znamke – besedna znamka – figurativna
znamka – označba storitve – 36/24‑26/sp
Preložitev skupščine d. d. – rok za sklic skupščine – 36/26‑27/sp
Neizpolnitev in nepravilna pogodbe – sprejem izpolnitve – odstop
od pogodbe – načelo vestnosti in poštenja – 37/24‑27/sp
Pogodba o štipendiranju – zapadlost terjatve za vrnitev štipendije –
38‑39/35‑37/sp
Zavarovanje nepremičnine – splošni zavarovalni pogoji –
zavarovanje na »novo vrednost« – 38‑39/37‑38/sp
Odškodnina zaradi mobinga – 40‑41/37‑38/sp
Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika –
zadržanje varščine – 42‑43/30‑32/sp
Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi in razveza pogodbe
s sodno odločbo – upokojitev – pravica do denarnega
povračila – odpravnina – 42‑43/32‑35/sp

John Kekes: Hard Questions Facing the Problems of
Life – 13/32
Jérôme Colombain: Faut-il quitter les réseaux sociaux? –
Les 5 fléaux qui rongent Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat et Youtube (Je treba zapustiti socialna omrež‑
ja? – Pet negativnih plati platform Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat in Youtube) – 14/33
Ali Laïdi: Le droit: nouvelle arme de guerre économique
– Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises
européennes – 16/33
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Angst essen Frei‑
heit auf: Warum wir unsere Grundrechte schützen
müssen – 17-18/44
Florian Meinel: Vertrauensfrage: Zur Krise des heutigen
Parlamentarismus – 17-18/44
Corinna Coupette: Juristische Netzwerkforscherung: Mo
dellierung, Quantifizierung und Visualisierung relationa
ler Daten im Recht – 17-18/44
Emmanuel Pierrat: Le sexe et la loi (Spolnost in pravo) –
19/33
Alessandro Orsini: Sacrifice: My Life in a Fascist Militia –
21-22/42–43
Steven Pinker: Enlightenment Now: The Case for Reason,
Science, Humanism, and Progress – 21-22/43–45
Carissima Mathen: Courts Without Cases – The Law and
Politics of Advisory Opinions – 21-22/45
Christian Katzenmeier: Rechtsfragen der Digitalisierung
des Gesundheitswesens – 21-22/45
Brendan O’Flaherty in Rajiv Sethi: Shadows of Doubt
– Stereotypes, Crime, and the Pursuit of Justice –
21-22/45
Charles Gardner Geyh: Who is to Judge? – The Perennial
Debate Over Whether to Elect or Appoint America’s
Judges – 23/32
Edy Salmina: Medien. Die vierte Gewalt – 23/32
Herbert L. A. Hart: Dve razpravi o pravu in morali –
24-25/38–39

V–W

pravna praksa – stvarno kazalo 2019
Postopek izterjave sodne takse – dovoljenost revizije – stroški
stečajnega postopka – sodna taksa za pritožbo –
42‑43/35‑36/sp
Substanciranje dokaznega predloga – dokazno breme –
44/26‑29/sp
Odpravnina – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 45/24‑25/sp
Obvezno zavarovanje v prometu – transportno vozilo na
železniškem vagonu ‑ ‑ pojma prometne nesreče in uporabe
vozila – 45/25‑28/sp
Konkurenčna klavzula – zmanjšanje pogodbene kazni –
46/25‑27/sp
Pripoznava verzijskega zahtevka za povračilo stroškov preživljanja
mladoletnega otroka – nedopustnost razpolaganja s tožbenim
zahtevkom – izigravanje upnikov – 47/25‑27/sp
Upravljanje večstanovanjske stavbe – nujna vzdrževalna dela –
soglasje etažnih lastnikov – nujna gestija – 48/21‑23/sp
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči divjad na nelovnih
površinah – razlaga ZDLov‑1 – 48/24‑25/sp
Prijava v poklicno zavarovanje – dimnikar – 49‑50/19‑21/sp
Reivindikacijska tožba – izpraznitev in izročitev nepremičnin –
»avtonomna cona« – določljivost subjekta, na katerega se
ukrep nanaša – 49‑50/21‑23/sp

Vrhovno sodišče ZDA
Prepoved registracije nemoralnih in škandaloznih znamk
je v nasprotju s prvim amandmajem (Luka Vlačić) –
34‑35/35‑36/sp

Anaïs Theviot: Big data électoral – Dis-moi qui tu es, je te
dirai pour qui voter (Volilno veliko podatkovje – Povej
mi, kdo si, in povedal ti bom, koga boš volil – 24-25/41
Daniel Borrillo: Disposer de son corps: un droit encore
à conquérir (Razpolaganje z lastnim telesom: pravica,
ki jo moramo še osvojiti) – 24-25/41
Yves Poullet: La vie privée à l’heure de la société du
numérique (Zasebnost v dobi digitalne družbe) –
24-25/41
Max Tegmark: Life 3.0: Being Human in the Age of
Artificial Intelligence – 28-29/44
Mark R. Levin: Unfreedom of the Press – 28-29/44
Hans Rosling, Ola Rosling in Anna Rosling Rönnlund:
Factfulness – 30-31/44–45
Martin Sonneborn: Herr Sonneborn geht nach Brüssel –
Abenteuer im Europaparlament – 30-31/45
Yascha Mounk: Der Zerfall der Demokratie – Wie der
Populismus den Rechtsstaat bedroht – 30-31/45
Alexander Hagelüken: Lasst uns länger arbeiten! –
Arbeitswelt umgestalten, Rente retten – im Alter aktiv
und zufrieden sein – 30-31/45
David Epstein Range: Why Generalists Triumph in a
Specialized World – 32/32
Gretchen McCulloch: Because Internet: Understanding
the New Rules of Language – 32/32
Toni Jaeger-Fine: Becoming a Lawyer: Discovering and
defining your professional persona. – 33/32–33
Stephen Skinner (ur.): Ideology and Criminal Law –
Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes
– 34-35/44
Christian Saueressig: Darlegen und Beweisen im Zivil‑
prozess – 34-35/44
Visa AJ Kurki: A Theory of Legal Personhood – 34-35/44
Dirk van Zyl Smit in Catherine Appleton: Life Im
prisonment, A Global Human Rights Analysis – 36/33
Jens M. Scherpe, Claire Fenton-Glynn in Terry Kaan
(ur.): Eastern and Western Perspectives on Surrogacy
– 36/33

vročanje
Naslov za vročanje odločbe – uveljavljanje pravic ob rojstvu
otroka – 3/24‑26/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – zamudna sodba – 21‑22/31‑34/sp
Nevročanje pritožbe nasprotni stranki pomeni kršitev pravice do
izjave – 30‑31/29‑30/sp
Pomen prevoda tožbe pri vročanju sodnih pisanj med državami
članicami EU (Jorg Sladič) – 34‑35/16‑18/č
Pravno varstvo zoper fikcijo vročitve v prekrškovnem postopku
(Hinko Jenull) – 36/6‑ 8/č
Vročanje odpovedi v tujino (Nina Scortegagna Kavčnik) –
38‑39/29/vo
Kdaj vročiti odpoved delavcu, ki ima pravico do 25 mesecev
nadomestila za brezposelnost (Nina Scortegagna Kavčnik) –
40‑41/29/vo
Napaka pri vročitvi sodnega sklepa je kršitev načela dobrega
upravljanja – 49‑50/22/mo

vzgojni ukrep
Težave pri izvajanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za
usposabljanje (Ivan Šelih) – 15/16‑17/č

W
WTO
Konferenca WTO v Ženevi: od trgovine blaga k robotiki in iskanju
novih pravil hegemonije (Irena Peterlin) – 33/31‑32/por

Edward Snowden: Permanent Record – 38-39/45
Malcolm Gladwell: Talking to Strangers – 38-39/45
Cyrille Fijnaut: A Peaceful Revolution – 40-41/44
Douglas Murray: The Madness of Crowds: Gender, Race
and Identity – 40-41/44
Jared Diamond: Upheaval: Turning Points for Nations in
Crisis – 44/36–37
Charlan Nemeth: In Defense of Troublemakers: The
Power of Dissent in Life and Business – 45/32–33
Sim Haket: The EU Law Duty of Consistent Interpretation
in German, Irish and Dutch Courts – 46/31
Samuel Moyn: Not Enough – Human Rights in an Un
equal World – 46/31
Nassim Nicholas Taleb: Skin in the Game – 47/31–32
Emmanuel Poinas: Le tribunal des algorithmes: Juger à
l’ère des nouvelles technologies (Sodišče algoritmov:
sojenje v dobi novih tehnologij) – 47/33
Bernard Mouffe: Le droit à la mort (Pravica do smrti) –
47/33
Olivier Beaud: La République injurée: Histoire des offen
ces au chef de l’État de la IIIe à la Ve République
(Užaljena republika: Zgodovina žalitev predsednika
države od III. do V. republike) – 47/33
Kai-Fu Lee: AI Superpowers: China, Silicon Valley, and
the New World Order – 49-50/35–37
Hans-Jürgen Papier: Die Warnung: Wie der Rechtsstaat
ausgehöhlt wird. Deutschlands höchster Richter a.D.
klagt an (Opozorilo: Kako se izvotljuje pravna država.
Najvišji nemški sodnik obtožuje) – 49-50/37
Christoph Bezemek: »Vor dem Gesetz«. Rechtswissen‑
schaftliche Perspektiven (»Pred zakonom«. Pogledi
pravne znanosti) – 49-50/37
Christopher Butterwegge: Die zerrissene Republik:
Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in
Deutschland (Razklana republika: Ekonomska, družbe‑
na in politična neenakost v Nemčiji) – 49-50/37
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Z
Z obrobja postave
Kako izgledajo sovražniki svobode? (Tomaž Pavčnik) – 4/17/č
Bojevnica (Tomaž Pavčnik) – 9‑10/27/č
Smer plovbe (Tomaž Pavčnik) – 16/19/č
Nazaj v sedanjost (Tomaž Pavčnik) – 23/19/č
Hodčeva pesem (Tomaž Pavčnik) – 30‑31/26/č
Kako zelo se hodcu studijo nekatera pravila (Tomaž Pavčnik) –
37/20/č
Hodčeva trdotna lestvica (Tomaž Pavčnik) – 45/21/č

začasna odredba
Začasne odredbe – neustreznost roka za uvedbo glavnega
postopka (Nana Weber) – 38‑39/23‑24/č

zakonodaja
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Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Vesna Rijavec) –
1‑2/44‑ 45/prik
Pravosodje v letu 2018 (Urša Ravnikar Šurk) – 1‑2/46/por
Kam smo zašli z novelo ZJN‑3A? (Milena Basta Trtnik) – 3/22/pril
Ob 40‑letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Petra Lamovec
Hren) – 4/29‑30/por
Zagata pri odpravljanju neustavnosti (Urša Ravnikar Šurk) –
4/34/por
Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) s komentarjem (Miha
Juhart) – 5‑6/44‑ 45/prik
Novela ZKP na poti v Državni zbor (Urša Ravnikar Šurk) –
5‑6/46/por
Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
mag. Sabine Jereb (Helena Kovač) – 7/32‑33/prik
Predlog Zakona o katastru nepremičnin – predstavitev bistvenih
zakonodajnih rešitev (Apolonia Štembal in Tanja Rabič) –
8/25/pril
Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje
(Patricij Maček) – 11/38/prik
Novela ZIZ‑L – priložnosti in izzivi (Klemen Drnovšek) –
13/30‑31/por
Kaj prinaša novela ZKP‑N 2.0? (Robert Golobinek) – 14/13‑14/č
Večplastnost »črkobralstva« pri izvajanju davčne zakonodaje (Nina
Mladenovič) – 15/13‑15/č
Pomen (komentarja) ustave (Matej Avbelj) – 17‑18/3/uv
Komentar Ustave Republike Slovenije – nov nepogrešljiv pravniški
pripomoček (Jadranka Sovdat) – 17‑18/42‑ 43/prik
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK‑1) (Andrej Kavčič) – 19/32‑33/prik
Delitev oblasti in avtentična razlaga zakona – tokrat 631. člena OZ
(Mojca Furlan) – 20/6‑ 8/č
GDPR po letu dni: en zakon ali dva (Mojca Prelesnik) – 20/3/uv
Osem tez o spremembah volilnega sistema (Ciril Ribičič) – 20/19/č
Obilo pripomb na predlog sprememb ZOFVI (Urša Ravnikar
Šurk) – 20/34/por
Naš svet javnih naročil (Milena Basta Trtnik) – 21‑22/3/uv
Volilni spor v postopku volitev v Državni svet (Anže Kimovec) –
21‑22/15‑16/č
Spletni Komentar Ustave Republike Slovenije (Patricij Maček) –
21‑22/50/prik
Kje je naše prekrškovno pravo (Zvonko Fišer) – 23/3/uv
Stop birokraciji (Patricij Maček) – 23/38/prik
Posodobitev medijske zakonodaje (Urša Ravnikar Šurk) –
24‑25/42/por
Zdravništvo kot partner pri kreiranju zdravstvene zakonodaje
(Radko Komadina) – 26/3/uv
Zakon o upravnem sporu (ZUS‑1) s komentarjem (Aleš Ferčič) –
26/32‑33/prik
V noveli zakona veliko sprememb za KPK (Urša Ravnikar Šurk) –
26/34/por
Nekaj misli ob noveli ZKP‑N (Saša Kmet) – 27/9/č
Nekaj pomislekov o predlaganih spremembah SPZ (Leon Recek) –
27/16‑17/č
Časovni vidik ustavnosodnih presoj Zakona o kazenskem
postopku (Leon Recek) – 30‑31/16‑18/č

Bomo v Sloveniji dobili 11 pokrajin? (Urša Ravnikar Šurk) –
30‑31/46/por
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ‑L (Dida Volk) –
32/31‑33/prik
Zaletavanje v birokratske nesmisle (Tina Bregant) – 37/3/uv
Ali v Sloveniji preverjamo učinke predpisov na družbo? (Jelka
Zimšek in Maša Železnik) – 38‑39/9‑11/č
Člen 80 Ustave RS in odločilen vpliv volivcev na dodelitev
mandatov (Damjan Tušar in Eva Ban) – 38‑39/20‑22/č
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP‑N in uvodnimi pojasnili
(Miha Hafner) – 40‑41/43‑ 45/prik
Zakon o evidentiranju nepremičnin z uvodnimi pojasnili z novelo
ZEN‑A (Matiček Žumer) – 45/31/prik
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR‑1) s komentarjem, 2.,
posodobljena in dopolnjena izdaja (Aleš Velkaverh) –
46/32‑33/prik
Zakonodaja Evropske unije (Patricij Maček) – 46/38/prik
Neustavnost dela Zakona o pravdnem postopku (Urša Ravnikar
Šurk) – 47/34/por
17. Dnevi evropskega prava: Slovenija, dežela pokrajin (Tadeja
Urbas) – 49‑50/30‑31/por

zakonska zveza
glej tudi družinsko pravo in predporočna pogodba
Izzivi novih pravnih institutov v družinski zakonodaji (Sonja Kralj) –
15/3/uv
Novi Komentar Ustave RS in starševstvo istospolnih parov (Mojca
Zadravec) – 24‑25/15‑17/č
Postopek razveze zakonske zveze (Patricij Maček) – 37/38/zap
Delitev skupnega premoženja zakoncev v primeru osebnega
stečaja zakonca (Kristijan Anton Kontarščak) – 49‑50/6‑ 8/č

zaporna kazen
glej tudi prestajanje kazni
Slabo stanje v slovenskih zaporih (Urša Ravnikar Šurk) – 7/34/por
Suspenz pogodbe zaradi zapora (Nina Scortegagna Kavčnik) –
9‑10/29‑30/vo
Zaporna kazen za razžalitev v medijih – le še preteklost? (Špela
Lovšin) – 13/27‑28/sp
Italijanska ureditev dosmrtnega zapora za vodje mafijskih združb
(Luka Vlačić) – 30‑31/35‑36/sp
Izvrševanje stikov zapornika z otrokom – 36/26/mo
Prošnja za odlog kazni zapora in odločitev sodišča po dnevu
začetka prestajanja kazni po pozivu (Nana Weber) – 37/22/vo

zaposlitev
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Kdaj je za obdelavo osebnih podatkov delojemalca pri delodajalcu
potrebno soglasje zaposlenega? (Jorg Sladič) – 4/8‑9/č
Delovno mesto – termin z več pomeni (Suzana Pisnik) –
13/16‑18/č
Bonitete – 34‑35/28/erar
Dodatek na delovno dobo in zaposljivost starejših delavcev (Špela
Lovšin) – 36/16‑17/č
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim
e‑računom – 37/22/erar

zapuščina
Dedovanje digitalne zapuščine (Zoran Skubic) – 32/28‑29/sp

zasebnost
glej tudi osebni podatki
Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja (Mojca Prelesnik) –
8/32‑33/prik
O zasebnosti v steklenih hišah: ali je biti opazovan imisija (Vesna
Bergant Rakočević) – 15/11‑13/č
Pravica do zasebnosti in njeno zanemarjanje (Luigi Varanelli) –
19/20/č
Dokazi, pridobljeni na nedovoljen način, v civilnih postopkih
(Aljoša Polajžar) – 21‑22/10‑12/č
Pošta Slovenije in kršenje komunikacijske zasebnosti (Iza Beširević
in Miha Šepec) – 34‑35/13‑15/č
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Če všečkate ali ne – pod Facebookovo lupo ste (Nika Skvarča) –
37/18‑19/č
Prikrito izvajanje videonadzora na delovnem mestu in pravica do
zasebnosti (Aljoša Polajžar) – 49‑50/24‑25/sp

zastaranje
Ni enotnosti o ukinitvi zastaralnih rokov za spolne delikte (Urša
Ravnikar Šurk) – 49‑50/38/por

zavarovalništvo
Odgovornost prevoznika zrakoplova zaradi poškodbe potnika –
zastaranje neposrednega zahtevka do zavarovalnice iz
naslova zavarovanja odgovornosti – prekinitev zastaranja –
11/25‑27/sp
Pojem »uporaba vozila« po prvem odstavku 3. člena Direktive
Sveta 72/166/EGS – 14/25‑27/sp
Pojem »uporaba vozila« po prvem odstavku 3. člena Direktive
2009/103/ES in ZOZP – viličar – 15/25‑27/sp
Ponovno o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi vozil
(Zoran Skubic) – 28‑29/38‑39/sp
Viličar v uporabi – prevozno sredstvo ali delovni stroj? (Helena
Tajnikar) – 33/8‑10/č
Požar nepremičnine zaradi samovžiga parkiranega vozila (Zoran
Skubic) – 36/28‑29/sp
Zavarovanje nepremičnine – splošni zavarovalni pogoji –
zavarovanje na »novo vrednost« – 38‑39/37‑38/sp
Obvezno zavarovanje v prometu – transportno vozilo na
železniškem vagonu ‑ ‑ pojma prometne nesreče in uporabe
vozila – 45/25‑28/sp

zavarovanje
Pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
(Urška Kupec) – 12/21‑22/č

ZDA
Davki in čas obilja (Primož Cencelj) – 9‑10/28/č
Strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete v New Yorku
(Jakob Cerovšek) – 14/31‑32/por
Prepoved registracije nemoralnih in škandaloznih znamk
je v nasprotju s prvim amandmajem (Luka Vlačić) –
34‑35/35‑36/sp

zdravilstvo
Začarani krog ustavno sporne ureditve nekonvencionalne
medicine (Nataša Samec Berghaus) – 36/11‑13/č
Kako pravimo alternativni medicini, ki deluje? (Andrej Troha) –
38‑39/11‑13/odm
Homeopatija v primežu manipulacij (Miloš Žužek) – 44/13‑15/odm
Razlikovanje med zdravniki in homeopati ni neustavno (Andrej
Troha) – 46/18‑19/odm
Homeopatija v primežu manipulacij – še drugič (Miloš Žužek) –
48/10‑11/odm

zdravstveno zavarovanje
Kdaj so izčrpane možnosti zdravljenja v Republiki Sloveniji?
(Boštjan Savšek) – 1‑2/12‑13/č
Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu ali poklicne bolezni
zavarovanca in zavarovanje za primer »regresnega« zahtevka
(Boštjan Savšek) – 5‑6/9‑11/č
Bolniški stalež – delitev bremena med delodajalci in javnimi
blagajnami po Evropi (Špela Lovšin) – 14/10‑13/č
Dolgotrajno odločanje ZZZS in neprimeren odnos do bolnice –
26/27/mo
Kako pravno zavezujoče nadomestiti vsebino sklepov Vlade o
spornih vprašanjih iz Splošnih dogovorov v zdravstvu (Katja
Triller Vrtovec) – 27/18‑19/č

zdravstvo
glej tudi medicina in pravo
Kdaj so izčrpane možnosti zdravljenja v Republiki Sloveniji?
(Boštjan Savšek) – 1‑2/12‑13/č
Razpolaganje zasebnikov s presežkom prihodkov je jedro
podjetniške svobode – 3/23/sp
Plačilo stroškov preventivnega zdravstvenega pregleda (Nataša
Belopavlovič) – 7/23/vo
Odgovornost države za preiskavo vzroka smrti pri hospitalizaciji
brez privolitve (Alenka Antloga) – 8/27‑30/sp
OPSI: Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Patricij
Maček) – 8/38/prik
Kdo naj izvršuje odredbo sodišča na podlagi tretjega odstavka 52.
člena ZDZdr? (Ivan Šelih) – 9‑10/7‑ 8/č
Zdravstveni pregledi delavcev (Sonja Strle) – 9‑10/32/mo
Da, zdravniki so nekaj posebnega (Črt Jakhel) – 15/22/č
(Ne)ustreznost nadaljnje uporabe zobnega amalgama – 16/25/mo
Povrnitev stroškov specializacije zdravnika – odklonitev
zaposlitve v regiji, za katero je bila specializacija odobrena –
20/25‑27/sp
Dolgotrajno čakanje na dolgotrajno oskrbo (Alenka Oven) –
21‑22/17‑19/č
Telesno oviranje s pasovi po Zakonu o duševnem zdravju –
21‑22/33/mo
Bayer slabo pleše (Črt Jakhel) – 23/20/č
Zdravništvo kot partner pri kreiranju zdravstvene zakonodaje
(Radko Komadina) – 26/3/uv
Kako pravno zavezujoče nadomestiti vsebino sklepov Vlade o
spornih vprašanjih iz Splošnih dogovorov v zdravstvu (Katja
Triller Vrtovec) – 27/18‑19/č
Spletni portal zVEM (Patricij Maček) – 27/38/prik
Odvzem organa umrlemu brez vednosti svojcev – 28‑29/34/mo
Nadomestilo plače za nego hospitaliziranega otroka – 33/25/mo
Država mora ozdraviti svoj odnos do duševnega zdravja! (Peter
Svetina) – 34‑35/3/uv
Zaletavanje v birokratske nesmisle (Tina Bregant) – 37/3/uv
Elektronski bolniški list (Nina Scortegagna Kavčnik) – 44/25/vo
Evidentiranje bolnišničnih okužb v domovih za starejše je nujno –
46/25/mo

zemljiška knjiga
glej tudi stvarno pravo
Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje
zemljiškoknjižnih dovolil (Igor Cek) – 27/33/prik
Zemljiški dolg – ničnost – izbrisna tožba – 34‑35/32‑35/sp

zgodovina
glej tudi pravna zgodovina
Bil sem odvetnik (Andrej Razdrih) – 9‑10/43‑ 44/prik
Obsodba za genocid med sovjetsko okupacijo Litve (Luka
Vlačić) – 17‑18/34‑35/sp
Žrtvovanje: življenje v fašistični milici (Jernej Letnar Černič) –
21‑22/42‑ 43/prik
Osojna stran Lune (Luigi Varanelli) – 33/20/č
Jesensko srečanje članov Zveze društev za gospodarsko pravo
Slovenije v Prekmurju (Jernej Kuzmič) – 42‑43/42/por
Identiteta posameznika, identiteta skupnosti (Patricij Maček) –
46/30‑31/por

znanost
Financiranje znanstvenih raziskav v luči prava EU: med javno
službo in konkurenco (Petra Weingerl) – 23/16‑18/č
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A
Matjaž Ambrož
Moška ranljivost – 1‑2/25/zap
Kulturni kapital – 8/23/zap
Razmišljanja o vetrobranu – 12/20/zap
Koliko veljam? – 19/22/zap
Filozofija sreče – 27/22/zap
Oddaje o hišah in avtomobilih – 47/22/zap
  

  

  

  

Alenka Antloga
Madžarska zakonodaja glede potrošniških posojil v tuji valuti
ne krši pravic finančnih institucij – 5‑6/35‑37/sp
Odgovornost države za preiskavo vzroka smrti pri hospitalizaciji
brez privolitve – 8/27‑30/sp
Upravičenost do družinskih dajatev za družinske člane v drugi
državi članici – 9‑10/36‑37/sp
Izguba davčnih ugodnosti zaradi znižanja višine davka za
neobdavčen dohodek iz tujine lahko krši pravico do
prostega gibanja delavcev – 17‑18/37‑38/sp
Kršitev pravice do družinskega življenja zaradi nezadostne
aktivnosti države pri vzpostavitvi stikov z otroki –
28‑29/36‑37/sp
Obvestilo potrošniku o višini posojila v tuji valuti po sklenitvi
posojilne pogodbe – 30‑31/37‑38/sp
Zunanji videz nepristranskosti sojenja in objektivna utemeljitev
pristranskosti sodnika – 32/26‑27/sp
Neizpolnitev obveznosti Poljske pri zagotavljanju načela
neodvisnosti sodnikov – 34‑35/40‑ 41/sp
Izredna pravna sredstva v civilnih in upravnih postopkih –
42‑43/39‑ 40/por
Avtonomnost Državnega zbora Republike Slovenije –
45/11‑13/č

Igor Areh
Standardi verodostojnosti psiholoških izvedenskih mnenj –
40‑41/18‑20/č
Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna
s strokovnimi standardi – 42‑43/6‑ 8/č
Zavaja mednarodna znanstvena skupnost ali skupina
izvedencev? – 47/19/odm

Izraba in prenos letnega dopusta v primeru daljše odsotnosti –
42‑43/29/vo
Štetje delovne dobe v javnem sektorju – 46/24/vo
Odpravnina po upokojitvi javne uslužbenke v zvezi
s 188. členom ZUJF – 47/23/vo
Pravice delavke – doječe matere – 49‑50/18/vo

Katarina Bergant
Novinarji v kazenskih postopkih – 24‑25/25/pril

Vesna Bergant Rakočević
Je sodstvo res »klinično mrtvo«? – 1‑2/21/odm
Sodniška »gerontokracija« – 11/10‑11/č
O zasebnosti v steklenih hišah: ali je biti opazovan imisija –
15/11‑13/č

Iza Beširević
Pošta Slovenije in kršenje komunikacijske zasebnosti (soavtor
Miha Šepec) – 34‑35/13‑15/č

Nina Betetto
Je etična komisija glasba po željah? – 32/3/uv

Tatjana Bobnar
Zaupanje ljudi – zrcalo našega dela – 36/3/uv

Rado Bohinc
Prepoved dela upokojencev – protiustavna in družbeno
škodljiva – 30‑31/6‑9/odm
Predlog dopolnitev zakonodaje za premagovanje prekarnosti –
45/22/pril

David Borlinič Gačnik
Etažna lastnina na stavbni pravici: dvakratni odstop od načela
povezanosti zemljišča in objekta – 1‑2/26‑27/č
Ocena tržne vrednosti pravic na nepremičninah – 8/24‑25/č

Marko Bošnjak
Človekove pravice pred novimi izzivi – 48/3/uv

Tanja Bratina
Delujem v konkurenčnem okolju – sem naročnik? (soavtorica
Anja Drečnik) – 16/10‑11/č

Tina Bregant

Matej Avbelj
Pomen (komentarja) ustave – 17‑18/3/uv

Zaletavanje v birokratske nesmisle – 37/3/uv

Sanela Brglez

B
Sara Bagari
Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne
varnosti (soavtor Grega Strban) – 28‑29/30/pril

Eva Ban
Člen 80 Ustave RS in odločilen vpliv volivcev na dodelitev
mandatov (soavtor Damjan Tušar) – 38‑39/20‑22/č

Milena Basta Trtnik
Kam smo zašli z novelo ZJN‑3A? – 3/22/pril
Naš svet javnih naročil – 21‑22/3/uv

Polona Batagelj
Mednarodna konferenca na temo sodne ideologije –
40‑41/42‑ 43/por
Izzivi prihodnosti Evropske unije – 44/34‑35/por

Primož Baucon
Kazenskopravna demistifikacija t. i. sovražnega govora –
14/23/pril
Subjektivni elementi protipravnosti in bit kaznivega dejanja –
30‑31/28/pril

Nataša Belopavlovič
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Plačilo stroškov preventivnega zdravstvenega pregleda –
7/23/vo
Odpovedni rok, dogovorjen leta 2010 – 37/23‑24/vo
Dodatek za popoldansko delo – 38‑39/28/vo

Kodifikacija pogodbe o izdelavi aplikativne računalniške
programske opreme – 30‑31/18‑19/č
Odgovornost poslovodstva za škodo zaradi neustreznega
delovanja informacijskih sistemov – 42‑43/13‑15/č

Lora Briški
Pravni pluralizem in pravo Evropske unije – 1‑2/42‑ 43/por
Ustavna (a)simetrija med socialnimi pravicami in ekonomskimi
svoboščinami v EU – 1‑2/39‑ 40/por
Zapleti in razpleti postopkov dostopa do informacij javnega
značaja – 38‑39/42‑ 43/por

Tomaž Bromše
O (ne)učinkovitosti kazenskega postopka skozi oči
razpravljajočega sodnika – 15/9‑10/č

Anže Burger
Privatizacija – kraljica vseh reform – 5‑6/28/č
Fiskalna demagogija – 11/21/č
Z oblakov na zemljo – 14/22/č
Alternativa minimalni plači je minimalni dohodek – 20/20/č
35‑urni delovnik – 26/23/č
V Švici je vsak svoje sreče kovač – 33/21/č
Ocena prvega leta vlade – 37/21/č
Zakaj so obrestne mere tako nizke? – 44/24/č
Kako zagnati gospodarsko rast? – 48/18/č

Frida Burkelc
Odtujevanje otroka od drugega starša po razpadu družine –
44/17‑19/č
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C
Dušan Caf
Reforma avtorske zakonodaje EU pred tretjim branjem –
8/19‑20/č

Primož Cencelj
Vprašanje evra – 4/18/č
Davki in čas obilja – 9‑10/28/č
Bi se sprijaznili z negativnimi obrestmi? – 19/21/č
Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve –
24‑25/24/č
Kje je šov in kje je resni biznis? – 32/21/č
Elastika – 36/21/č
Osem Draghijevih let – 42‑43/28/č
Razmišljanje o prihodnosti – 47/21/č

Klemen Drnovšek
Novela ZIZ‑L – priložnosti in izzivi – 13/30‑31/por
Gospodarski subjekti na trgu – 23/28‑29/por
Rjavi medved – nadloga ali priložnost – 28‑29/8‑10/č
Nelegalne gradnje z vidika gradbenega inšpektorja –
30‑31/41‑ 42/por
Stanje pokojninskega in invalidskega sistema ter predvidene
spremembe – 44/33‑34/por

Marko Drobnjak
Nacionalna kriminološka konferenca »Nasilje, kultura in
kapitalizem« – 3/29‑30/por

E
Andrej Ekart
Sodniki odločamo o usodah ljudi – 16/3/uv

Jakob Cerovšek
Izzivi poglabljanja evropske bančne unije – 1‑2/10‑11/č
Strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete v New Yorku –
14/31‑32/por

Žiga Cvetko
Posebne prepovedi po Gradbenem zakonu in prisilna prodaja
nepremičnine v postopku stečaja – 4/19‑20/č
Statusnopravni položaj nosilca dopolnilne dejavnosti na
kmetiji – 37/17‑18/č
Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske
skrbi (soavtorica Jasna Murgel) – 46/16‑18/č

Č
Martin Čarni
Prost pretok športnikov in nacionalne klavzule – 33/18‑19/č

Joži Češnovar
Načelo davčne pravičnosti in davek od dobička iz kapitala –
5‑6/19‑21/č

Sana Čoderl Dobnik
Napake in zavajanja v zvezi z delom izvedencev kliničnih
psihologov (soavtor Tristan Rigler) – 45/13‑15/odm
Znanost naj služi iskanju resnice, in ne zavajanju –
49‑50/14/odm

D
Jakob Demšar
Mobing državnih uradnikov – 7/8‑10/č
Pravo kot robotski sesalnik v družbi – 15/23/pril
Epidemija pritiskov: o iluminatih, stricih in Udbi –
21‑22/20‑22/odm
Franc Kangler in njegova pravica – 33/16‑17/odm

Miloš Dimitrijević
Rešitve in odprta vprašanja ureditve varstva nekdanjih
imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – 42‑43/9‑10/č

Marko Djinović
Nova instrumenta UNCITRAL za priznanje in izvršitev
mednarodnih poravnav, doseženih v mediaciji (soavtorica
Andrejka Kos) – 4/19/pril
Nova Ljubljanska mediacijska pravila – 7/18‑19/č

Tanja Dolar Božič
Kakšno reformo potrebuje slovensko dedno pravo? –
45/6‑ 8/odm

Polona Dovečar

Anže Erbežnik
Bohotenje preventivne države – 24‑25/12‑14/č
Parlamentarni nadzor tajnih služb in pristojnosti Knovsa –
42‑43/11‑13/č

F
Tamara Farazin
Je bil menih Irenej diskriminiran ob registraciji za odvetnika?
(soavtor Klemen Fekonja) – 49‑50/12‑13/č

Klemen Fekonja
Je bil menih Irenej diskriminiran ob registraciji za odvetnika?
(soavtorica Tamara Farazin) – 49‑50/12‑13/č

Brina Felc
Nujno zdravljenje privolitveno nesposobnega otroka v primeru
nasprotovanja staršev – 11/8‑11/č
Pravica bolnika z demenco do samostojnega odločanja o
zdravljenju – 26/14‑16/č
Izpodbijanje priznanega očetovstva po novem Družinskem
zakoniku – 38‑39/24‑25/č
Odločitev privolitveno sposobnega otroka za hormonsko
zdravljenje (soavtorica Karmen Razdevšek) – 49‑50/9‑11/č

Petra Ferk
Pomen pridobivanja strojno berljivih podatkov in zagotavljanja
njihove integritete na poti k javnemu naročanju 4.0 –
46/13‑15/č

Andrej Ferlinc
Še o direktnem naklepu kot o »anomaliji našega kazenskega
zakonika in sodne prakse« – 8/11‑13/odm
Nevarnost posega parlamentarne preiskave v uresničevanje
načela delitve oblasti – 26/6‑7/č

Zvonko Fišer
Kje je naše prekrškovno pravo – 23/3/uv

Benjamin Flander
Finančna preiskava po ZFU in ZOPNI – 19/23/pril

Damijan Florjančič
Strahopetno dejanje podležev – 24‑25/3/uv

Andrej Friedl
Franšizing v EU – regulatorni izzivi – 13/24/pril

Mojca Furlan
Delitev oblasti in avtentična razlaga zakona – tokrat 631. člena
OZ – 20/6‑ 8/č

Čezmejni vodonosnik – vir konfliktov ali priložnost za
sodelovanje – 5‑6/16‑18/č

Anja Drečnik
Delujem v konkurenčnem okolju – sem naročnik? (soavtorica
Tanja Bratina) – 16/10‑11/č

G
Jan Gantar
Izključitev pravice do povračila škode zaradi neuporabe pravnih
sredstev? – 33/11‑12/č
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Franci Gerbec
Pionir slovenske pravne informatike – mag. Janez Toplišek
(1941‑2019) – 5‑6/39/zap
Lastništvo zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne
ceste – 42‑43/3/uv

Robert Golobinek
Kaj prinaša novela ZKP‑N 2.0? – 14/13‑14/č

Eva Gostiša
Varstvo poslovne skrivnosti (soavtor Jure Levovnik) –
7/10‑12/č
Sodno varstvo poslovnih skrivnosti (soavtor Jure Levovnik) –
8/8‑10/č

Ines Grah
Umetno ustvarjeni pogoji kot razlog za zavrnitev financiranja iz
EU skladov – 20/15‑16/č
Pravni vidik ukrepov zoper mobing – 26/24/pril

Peter Gregorčič
O protiustavnosti financiranja zasebnega šolstva – 23/6‑ 8/č

H
Marcel Hajd
Aktualna vprašanja inteligentnih prometnih sistemov –
15/18‑20/č
Konferenca SmartUp Berlin in prihodnost razvoja mest –
19/29‑30/č

Kaj z milijoni evrov? – 15/33/č
Majhne besede – velika pravila – 16/34/č
Žal ne utegnem – ne bo mi uspelo – 17‑18/45/č
Okrajšave – kaj je novega? – 19/34/č
Krajšave – kako jih beremo in kako jih sklanjamo – 20/33/č
Vejica – 21‑22/46/č
Še o vejici – 23/33/č
Polstavki in vejica – 24‑25/42/č
Sklanjanje prevzetih imen – težji primeri – 26/33/č
So predlog zavrnili kot nepotreben ali kot nepotrebnega? –
27/34/č
Popotniško pred počitnicami – 28‑29/45/č
O veliki večini – 30‑31/46/č
Usluge in storitve – 32/33/č
Zastonj ni vedno zaman, včasih pa je celo brezplačno –
33/34/č
Zakaj je kimono moškega spola – 34‑35/45/č
O dobrotnikih, svetnikih, vladarjih in še kom – 36/34/č
Nekatere posebnosti ženskih sklanjatev – 37/33/č
Še o sklanjanju – 38‑39/46/č
Kaj je številno in kaj številčno – 40‑41/45/č
Blizuzvočnice – 42‑43/46/č
Blizuzvočnice II. – 44/37/č
Kaj zastari in kaj zastara? – 45/34/č
Oziralni odvisniki – 46/33/č
Okolijski ali okoljski – 47/34/č
Kurikulum ali kurikul – 48/33/č
Praznično proti praznikom – 49‑50/38/č

Ana Harb

I

Revizija v postopkih izvršbe na podlagi izvršilnega naslova –
40‑41/12‑13/č

Ana Hederih
Sodna kontrola izvrševanja nadzorstvene pravice – 20/21‑22/č

Janja Hojnik
Ali prepoved geografskega blokiranja omejuje pogodbeno
svobodo? – 19/6‑ 8/č
15. obletnica slovenskega članstva v EU v času brexita
(soavtorica Petra Weingerl) – 20/31/por

Hajdeja Iglič
Posledice neprenosa člena 4(2) Direktive 93/13/za varstvo
posojilojemalcev – 27/11‑13/č

Albin Igličar
Resolucija o normativni dejavnosti – deset let kasneje –
44/24/pril

J

Borut Holcman
Pokrajine za skladen civilizacijski in kulturni razvoj – 45/3/uv

Cvetka Horvat
Pristojnost sodišč v novem nepravdnem postopku –
20/13‑15/č

Tim Horvat
Ko referenčna obrestna mera kreditne pogodbe postane
negativna – 12/28‑29/sp
Varstvo osebnih podatkov in popolna transparentnost javne
uprave – 15/29‑30/sp
Kdaj bomo dobili slovenske podnapise na Netflixu? –
30‑31/23‑25/č

Timon Hren
Zdravniška licenca za samostojno delo in slovenske
administrativne planke (soavtorja Gordana Kalan Živčec in
Simona Marko) – 9‑10/15‑17/č

Nataša Hribar
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Pismo dobremu možu – 1‑2/46/č
Saudova ali Savdova ali Savdska Arabija? – 3/33/č
O pridevnikih – 4/34/č
Rodilnik – 5‑6/45/č
Predložne in prislovne zveze – skupaj ali narazen? – 7/34/č
Imena inštitucij in (samo)upravnih enot – z veliko ali z malo
začetnico? – 8/33/č
Deležniki in deležja – 9‑10/46/č
Zemljepisna imena na ‑ska/‑ška – 11/33/č
Razen in poleg – 12/34/č
Tri pike – 13/33/č
Glagoli – 14/34/č

Tone Jagodic
Nedovoljen dominantni položaj športnih organizacij v razmerju
do športnikov? – 23/9‑11/odm
Pravno varstvo pred dejanji marketinga iz zasede v športu –
32/15‑17/č

Črt Jakhel
O zlatu – 3/21/č
O drevesu, na katerem raste denar – 8/22/č
Da, zdravniki so nekaj posebnega – 15/22/č
S stoletno obveznico iz krize v krizo – 17‑18/28/č
Bayer slabo pleše – 23/20/č
Obrestne mere, evolucija in kreacionizem – 28‑29/28/č
Prvo desetletje boja proti varčevalcem – 30‑31/27/č
Z Banko Slovenije hitreje do recesije – 40‑41/27/č
Kako je Christine Lagarde srečala Marxa in koga še lahko –
46/22/č

Jure Jakšić
Izzivi pravne ureditve avtonomnih cestnih vozil – 13/8‑9/č
Privilegij zoper samoobtožbo in nadzorni (inšpekcijski) postopki
(soavtor Jan Stajnko) – 16/14‑15/č
Električni skiroji in cestnoprometna pravila (soavtor Jure Pirc) –
28‑29/13‑14/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(2.) (soavtorji Kristina Jan,
Aljoša Polajžar in Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(3.) (soavtorja Patricij Maček
in Aljoša Polajžar) – 44/19‑22/por
Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode
izražanja (soavtor Jan Stajnko) – 45/29‑30/por
Zavest o protipravnosti in pravna zmota – 48/19/pril

J–K

pravna praksa – avtorsko kazalo 2019
Primož Jamšek
Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov
v švicarskih frankih – 12/30‑31/por

Kristina Jan
Športna tekmovanja zaprtega tipa v Evropi – športni ali
komercialni kriteriji? – 13/14‑16/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(2.) (soavtorji Jure Jakšić,
Aljoša Polajžar in Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por

Martin Jančar
Lik in delo sodnika – 1‑2/3/uv

Nasledstvena pravica kastiljskih žensk ali kdo je tu nor? –
21‑22/22‑24/č
Pošast z gradu Čachtice – 24‑25/20‑22/č
Zmaga Sončnega kralja nad francoskimi »parlementi« in Veliki
brat v Versaillesu – 28‑29/23‑25/č
Nürnberški zakoni – zmaga neprava nad pravom –
34‑35/18‑20/č
Mož z železnim srcem in konferenca v Wannseeju –
37/15‑16/č
Kako je nacistična ideologija izmaličila pravo in Program T4 –
46/11‑13/č

Ksenija Klampfer

Peter Jančič
Tihotapljenje migrantov: med suhoparnimi številkami in
medijskim izmikanjem – 33/13‑15/č

Izidor Janžekovič
Nedolžno zbirateljstvo ali plenjenje kulturne dediščine? –
12/9‑11/č
Arheolog, nebodigatreba pri gradnji? – 19/12‑13/č

Doseči ravnotežje v sistemu socialne varnosti – 40‑41/3/uv

Nataša Klančnik
Zaslišanje stranke pri uporabi instituta poroštva v postopku
davčne izvršbe – 3/26‑27/sp
(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP‑2 –
12/15/č

Saša Kmet

Hinko Jenull
Med človečnostjo in proceduro – 3/20/č
Skromni rezultati pregona borzne kriminalitete – 5‑6/6‑ 8/č
Državno tožilstvo – dvajset let obljub in pričakovanj –
9‑10/3/uv
Kultura pregona – 13/22/č
Sužnji tehnologije – 15/21/č
O skromnosti in strpnosti – 21‑22/27/č
Hitrost ubija – 28‑29/27/č
Etične moralke – 34‑35/26/č
Pravno varstvo zoper fikcijo vročitve v prekrškovnem
postopku – 36/6‑ 8/č
Uporaba kaznovalnih pooblastil in družbene posledice –
44/23/č
Lustracija – 49‑50/15/č

Maruša Juhant
Severni tok 2 in mednarodna investicijska arbitraža (soavtorji
Tjaša Kalin, Elena Kukovica in Anže Mediževec) –
44/8‑10/č

K
Gordana Kalan Živčec
Zdravniška licenca za samostojno delo in slovenske
administrativne planke (soavtorja Timon Hren in Simona
Marko) – 9‑10/15‑17/č

Tjaša Kalin
Severni tok 2 in mednarodna investicijska arbitraža (soavtorji
Maruša Juhant, Elena Kukovica in Anže Mediževec) –
44/8‑10/č

Aleksander Karakaš
Narava rokov iz četrtega odstavka 153. in drugega odstavka
154. člena ZKP – 12/6‑ 8/č

Andreja Katič
Pred nami so ambiciozni cilji v pravosodju – 19/3/uv

Sebastjan Kerčmar
Prenos denarnih sredstev pred pravnomočnostjo sklepa o
izvršbi in izvršljiv evropski plačilni nalog – 23/12‑13/č

Anže Kimovec
Volilni spor v postopku volitev v Državni svet – 21‑22/15‑16/č
Urška Klakočar Zupančič
Šeriatsko pravo (1. del) – 1‑2/17‑19/č
Šeriatsko pravo (2. del) – 5‑6/24‑26/č
Šeriatsko pravo (3. del) – 9‑10/18‑20/č
Šeriatsko pravo (4. del) – 14/17‑18/č
Učinkovitejša sodišča? Pogled prvostopenjske sodnice –
14/6‑7/odm
Šeriatsko pravo (5. del) – 17‑18/23‑25/č

Nekaj misli ob noveli ZKP‑N – 27/9/č
Paradoksi pri zaslišanju mladoletnih oškodovancev –
36/14‑15/č

Rajko Knez
Varovanje etosa pravne države – 28‑29/3/uv
Poslanstvo pravniškega poklica in prevzemanje odgovornosti –
38‑39/3/uv
Stanje prava ter vloga pravnikov v Sloveniji in širše –
40‑41/28/pril

Domen Kodrič
Nova pravna regulativa v energetiki – 9‑10/38/por
Poplava predpisanih prekrškov v energetiki – 24‑25/37‑38/por

Erik Kodrič
Osebnostne pravice športnikov in intelektualna lastnina –
27/31‑32/por

Radko Komadina
Zdravništvo kot partner pri kreiranju zdravstvene zakonodaje –
26/3/uv

Mateja Končina Peternel
Družinskemu zakoniku na pot – 14/3/uv

Kristijan Anton Kontarščak
Nekatera odprta vprašanja Zakona o poslovni skrivnosti –
20/11‑12/č
Delitev skupnega premoženja zakoncev v primeru osebnega
stečaja zakonca – 49‑50/6‑ 8/č

Sandra Koren
Spremenjen pravni položaj živali v noveli SPZ‑B (soavorica Lara
Matan) – 44/11‑12/č

Andrejka Kos
Nova instrumenta UNCITRAL za priznanje in izvršitev
mednarodnih poravnav, doseženih v mediaciji (soavtor
Marko Djinović) – 4/19/pril

Jan Košiček
Evropski preiskovalni nalog – čezmejno zbiranje dokazov
v Evropski uniji – 36/9‑11/č

Samo Košir
Obstoj oškodovanca pri kaznivem dejanju ponarejanja listin
(soavtorica Janja Potisk) – 11/6‑7/č

Aljaž Košmerlj
(Pol)avtomatska anonimizacija sodb – 4/14‑15/č

Matjaž Kovač
Sprememba gradbene pogodbe v javnem naročanju –
4/11‑13/č
Tvegani kapital kot oblika financiranja gospodarskih družb –
5‑6/29/pril

49

K–L
Upoštevanje socialnih meril pri javnem naročanju – 8/13‑15/č
Dopolnjevanje ponudb – nikoli končana zgodba javnega
naročanja – 11/12‑14/č
Konzorcij ponudnikov za izvedbo javnega naročila –
17‑18/18‑20/č

Polonca Kovač
Ustavitev inšpekcijskih postopkov med zakonitostjo in
uslužnostjo strankam – 7/13‑15/č
Alternativni pristopi v davčnih postopkih – 9‑10/20‑22/č
Anonimne prijave in šolska inšpekcija – 19/9‑11/č
Prehajanje med (davčnimi) postopki: inovativnost ali erozija
pravne varnosti? – 37/6‑7/č

Gregor Kovačič
Uporaba ZJN‑3/za pravne storitve (soavtor Borut Leskovec) –
7/6‑ 8/č
Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije?
(soavtor Borut Leskovec) – 32/8‑10/č

Alojz Kovšca
Nedotakljivost oblasti – vprašanje par excellence – 44/3/uv

Ingrid Kovšca Pušenjak
Pravnoorganizacijska oblika organizacij za kolektivno
upravljanje avtorskih pravic (soavtor Gorazd Trpin) –
44/15‑16/č

Davorin Kračun
Na poti k dolgoročni vzdržnosti javnih financ – 5‑6/3/uv

Sonja Kralj
Izzivi novih pravnih institutov v družinski zakonodaji – 15/3/uv

Janez Kranjc
Dan ustavnosti 2018 – 1‑2/36‑38/zap
Quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus: concordet
sermo cum vita – 3/34/č
Homines enim imperiti facilius quod stulte dixeris reprehendere
quam quod sapienter tacueris laudare possunt – 5‑6/46/č
Ingenii dotes corporis adde bonis – 8/34/č
Sapiens contra omnes arma fert, cum cogitat – 11/34/č
Nam nec historia debet egredi veritatem, et honeste factis
veritas sufficit – 13/34/č
Historia vitae magistra – 15/34/č
Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda – 17‑18/46/č
Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est – 20/34/č
Emas non, quod opus est, sed quod necesse est; quod non
opus est, asse carum est – 23/34/č
Et prudentia et iustitia officiis constat: officia praeceptis
disponuntur – 26/34/č
Sepulchra legens memoriam perdam – 28‑29/46/č
Vulgus amicitias utilitate probat – 32/34/č
Infidelis recti magister est metus – 34‑35/46/č
Non vitae, sed scholae discimus – 37/34/č
Vaco, et omnes vacant qui volunt – 40‑41/46/č
Talis hominibus fuit oratio qualis vita – 44/38/č
Contemptu famae contemni virtutes – 46/34/č
Omnia sunt incerta, cum a iure discessum est – 48/34/č
Samozavedanje in samozavest za polno življenje – 49‑50/3/uv

Andrej Krašek
V varstvo konkurence prihaja enotni postopek sankcioniranja –
27/6‑ 8/č

Primož Križnar
Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in
kaznivim dejanjem – 17‑18/11‑13/č
Hramba DNK profila pravnomočno obsojenih – 30‑31/13‑15/č
Načelo (ne)enakosti pri izrekanju kazenskih sankcij –
38‑39/16‑18/č

Patricija Kržan
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Pravni interes za uveljavljanje ničnosti pogodbe –
24‑25/25‑26/č

pravna praksa – avtorsko kazalo 2019
Polona Kukovec
Še o grožnjah in neveljavnosti pogodb – 1‑2/8‑9 odm

Elena Kukovica
Severni tok 2 in mednarodna investicijska arbitraža (soavtorji
Maruša Juhan, Tjaša Kalin in Anže Mediževec) –
44/8‑10/č

Urška Kupec
Pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne
terjatve – 12/21‑22/č

Jernej Kuzmič
Jesensko srečanje članov Zveze društev za gospodarsko pravo
Slovenije v Prekmurju – 42‑43/42/por

L
Petra Lamovec Hren
Ob 40‑letnici Zakona o obligacijskih razmerjih – 4/29‑30/por
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (2.) –
24‑25/35‑36/por

Leonardo Rok Lampret
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku (soavtor
Domen Neffat) – 34‑35/23‑25/č
Obrazložitev upravne odločbe pri odločanju po prostem
preudarku – 40‑41/16‑17/č
Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
po ZGD‑1 skozi sodno prakso (soavtor Domen Neffat) –
45/18‑20/č

Borut Leskovec
Uporaba ZJN‑3/za pravne storitve (soavtor Gregor Kovačič) –
7/6‑ 8/č
Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije?
(soavtor Gregor Kovačič) – 32/8‑10/č
Poslovna skrivnost po ZJN‑3 – 33/6‑ 8/č

Jernej Letnar Černič
Prepovedani koncert in svoboda zbiranja – 28‑29/17‑18/č
Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (soavtorica Petra
Weingerl) – 38‑39/28/pril

Jure Levovnik
Varstvo poslovne skrivnosti (soavtorica Eva Gostiša) –
7/10‑12/č
Sodno varstvo poslovnih skrivnosti (soavtorica Eva Gostiša) –
8/8‑10/č

Mitja Lojen
Agrarne skupnosti: kako ozdraviti hromega – 32/10‑13/č

Špela Lovšin
Ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem –
poenotenje na ravni EU? – 8/6‑ 8/č
Zaporna kazen za razžalitev v medijih – le še preteklost? –
13/27‑28/sp
Bolniški stalež – delitev bremena med delodajalci in javnimi
blagajnami po Evropi – 14/10‑13/č
Prvo svetovalno mnenje ESČP: (ne)uresničena pričakovanja –
20/9‑11/č
Dodatek na delovno dobo in zaposljivost starejših delavcev –
36/16‑17/č
Pravica do odvetnikove svobode izražanja ponovno pred
ESČP – 42‑43/36‑37/sp
Pisanje strokovnih člankov: med delavčevo pravico in
delodajalčevimi interesi – 48/26‑27/sp

Jelka Lugarič
Pisna odločba o prekršku, ki že v izhodišču vsebuje
obrazložitev – 11/14‑15/č

Karmen Lutman
Stanko Lapajne (1878‑1941): imeti svoj glas – 21‑22/25‑26/č

M–O

pravna praksa – avtorsko kazalo 2019

M
Patricij Maček
Odstop od zavarovalne pogodbe o življenjskem zavarovanju –
1‑2/50/zap
Glavna obravnava v upravnem sporu – 1‑2/40‑ 41/por
Odškodninska odgovornost planinskih in gorskih vodnikov za
napake pri vodenju – 3/6‑ 8/č
Evropski dan varstva osebnih podatkov 2019 – 7/30‑31/por
Obravnava žrtev posilstva v predkazenskem postopku –
8/30‑31/por
Odstop od potrošniške pogodbe, sklenjene na daljavo –
8/26/vo
Lojalno sodelovanje z Evropsko centralno banko –
9‑10/37‑38/por
Normativno‑pravna ureditev detektivske dejavnosti –
9‑10/39‑ 40/por
Intervjuji z nekdanjimi dekani Pravne fakultete Univerze
v Ljubljani – 11/22 int
Garancija in odgovornost za stvarne napake – 13/24‑25/vo
Pravni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju –
14/29‑30/por
Pravni vidiki evtanazije – 17‑18/40‑ 41/por
Zloraba slabotne osebe: kriminalistični in kazenskopravni
vidiki – 19/31‑32/por
25 let delovnega in socialnega sodstva – 20/29‑31/zap
60‑letnica Evropskega sodišča za človekove pravice –
21‑22/38‑39/por
XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava (1.) –
21‑22/40‑ 41/por
Temni internet in kriptovalute – 23/27/por
Umeščanje objektov za oglaševanje v prostor – 27/13‑15/č
XVII. Nomotehnični dnevi – 28‑29/42‑ 43/por
Intervju – dr. Šime Ivanjko – 32/23/int
Temelji pravne države – 34‑35/42‑ 43/por
Gospodarska kriminaliteta – 36/31‑32/por
Postopek razveze zakonske zveze – 37/38/zap
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(1.) (soavtorji Urša Ravnikar
Šurk, Sonja Strle in Nina Scortegagna Kavčnik) –
40‑41/21‑25/por
Intervju – dr. Ernest Petrič – 42‑43/28/int
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(3.) (soavtorja Aljoša Polajžar
in Jure Jakšić) – 44/19‑22/por
Identiteta posameznika, identiteta skupnosti – 46/30‑31/por
Najvplivnejši pravniki leta 2019 – 47/29‑30/por
Pogledi na neodvisnost in nepristranskost slovenskega
sodstva – 49‑50/32‑33/por

Manca Majcen
Ali je treba reformirati slovensko dedno pravo? – 44/6‑ 8/č

Tilen Majnik
Obravnava vlog procesno nesposobnih oseb v upravnem
postopku – 28‑29/15‑16/č

Davor Mandič
Odškodninska odgovornost šole in učitelja – 48/8‑9/č

Janko Marinko
Izvedba listinskih dokazov z »lastnim branjem« – 47/8‑10/č

Simona Marko
Zdravniška licenca za samostojno delo in slovenske
administrativne planke (soavtorja Timon Hren in Gordana
Kalan Živčec) – 9‑10/15‑17/č

Meta Mencinger
O smiselnosti konkurence pri kolektivnem upravljanju avtorske
in sorodnih pravic – 32/17‑19/č

Luka Milanović
Posebnosti športa v pravu (soavtorica Špela Stanec) –
34‑35/28/pril

Nina Mladenovič
Večplastnost »črkobralstva« pri izvajanju davčne zakonodaje –
15/13‑15/č

Katja Modic
Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU –
49‑50/31‑32/por

Nenad Mrdaković
Test zakonitega interesa: izhod v sili ali priročen pogoj za
zagotovitev pravne podlage? – 38‑39/18‑20/č

Blaž Mrva
Tožba Evropske komisije zaradi hišne preiskave v Banki
Slovenije – 26/16‑18/č

Breda Mulec
Okrogle zgodbe jetniških dvorišč – 1‑2/26/pril

Jasna Murgel
Prvo poročilo Odbora za pravice invalidov o Sloveniji: ali je res
šlo za pohvalo? – 30‑31/40‑ 41/por
Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske
skrbi (soavtor Žiga Cvetko) – 46/16‑18/č

Aleksij Mužina
Vodja projekta po določbah Gradbenega zakona (soavtor Žiga
Rejc) – 26/8‑9/č

N
Albert Nabernik
Etični kodeksi v zasebnem in javnem sektorju – 12/22/pril
Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom
dobil – 33/22/pril

Anita Napotnik
Kdaj bodo občinske ceste zares občinske? – 26/21/č

Domen Neffat
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku (soavtor
Leonardo Rok Lampret) – 34‑35/23‑25/č
Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
po ZGD‑1 skozi sodno prakso (soavtor Leonardo Rok
Lampret) – 45/18‑20/č

Barbara Nerat
Ogledalce, ogledalce povej ... – 3/3/uv

Luka Novak
Izobraževalne izjeme v direktivi EU o avtorski pravici na
enotnem digitalnem trgu – 14/7‑9/č
Reproduciranje za privatno in drugo lastno uporabo –
17‑18/20‑22/č
Avtorskopravni vidiki poskusov digitalizacije univerzalnega
knjižnega fundusa – 28‑29/19‑21/č

Vlasta Nussdorfer
Zadnje stopinje v vlogi varuhinje – 8/3/uv

Lara Matan
Spremenjen pravni položaj živali v noveli SPZ‑B (soavtorica
Sandra Koren) – 44/11‑12/č

Anže Mediževec
Severni tok 2 in mednarodna investicijska arbitraža (soavtorji
Maruša Juhant, Tjaša Kalin in Elena Kukovica) –
44/8‑10/č

O
Jana Osolnik
Najemna pogodba v obliki notarskega zapisa – 40‑41/14‑15/č

Alenka Oven
Dolgotrajno čakanje na dolgotrajno oskrbo – 21‑22/17‑19/č
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P
Ana Pakiž
Kršitev pravice do svobode izražanja z zavrnitvijo izdaje
dovoljenja za reproduciranje filmov – 44/29‑31/sp

Marijan Pavčnik
Sprehajalčevi utrinki (1. del) – 32/30‑31/č
Sprehajalčevi utrinki (2. del) – 33/29‑30/č
(Razlagalni) pomen pravnih načel – 47/6‑7/č

Tomaž Pavčnik
Kako izgledajo sovražniki svobode? – 4/17/č
Bojevnica – 9‑10/27/č
Smer plovbe – 16/19/č
Nazaj v sedanjost – 23/19/č
Odziv na članek »Se po novem priznavajo tudi abstraktne
škode?« – 24‑25/14/odm
Hodčeva pesem – 30‑31/26/č
Kako zelo se hodcu studijo nekatera pravila – 37/20/č
Hodčeva trdotna lestvica – 45/21/č

Gaja Ana Pavliha
Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2019 –
37/29‑30/por

Mirko Pečarič
Slovenski javni uslužbenci – »skoraj vsi so odlični« –
21‑22/29/pril

Suzana Pecin
Doktrina drittwirkung v Listini Evropske unije o temeljnih
pravicah – 17‑18/25‑26/č

Irena Peterlin
Konferenca WTO v Ženevi: od trgovine blaga k robotiki in
iskanju novih pravil hegemonije – 33/31‑32/por

Jure Pirc
Električni skiroji in cestnoprometna pravila (soavtor Jure
Jakšić) – 28‑29/13‑14/č

Suzana Pisnik
Opravljanje poslovne dejavnosti v domačem okolju –
5‑6/21‑23/č
Vinjen na delovnem mestu – 5‑6/29‑30/vo
Inštrukcije lahko spadajo v osebno dopolnilno delo –
11/23‑24/vo
Delovno mesto – termin z več pomeni – 13/16‑18/č
Vgradnja nadstrešnega okna v večstanovanjski stavbi –
30‑31/29/vo
Vzdrževalna dela v večstanovanjski stavbi – 32/23/vo
Vlaganje v tujo nepremičnino – 38‑39/28/vo
Sosedovo drevo sega na mojo parcelo – 46/24/vo

Jure Planinšek
Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del) (soavtor Tadej Skok) –
7/16‑18/č
Pravni vidiki kibernetske varnosti (2. del) (soavtor Tadej
Skok) – 9‑10/9‑11/č

Katja Plauštajner Metelko
Prva leta uporabe Uredbe EU, št. 650/2012 – 24‑25/18‑19/č

Mitja Podpečan
Avtomatizirano odločanje in pravni položaj posameznika –
9‑10/13‑15/č

Janez Pogorelec
Kaj z volilnimi okraji ter kako urediti volilne enote in
preferenčni glas? – 17‑18/29/pril

Klemen Pohar
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Pravni učinek privolitve – 1‑2/33‑34/sp
Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega
naročanja – 3/27‑28/sp
Prevzem ponudnika med tekom postopka javnega naročanja –
34‑35/39‑ 40/sp

Ali je mogoče registrirati kombinacijo barv? – 36/29‑30/sp
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov
posameznika – 40‑41/39‑ 40/sp
Omejitev nastopanja s podizvajalci v postopku javnega
naročanja – 45/28‑29/sp

Aljoša Polajžar
Medicina in pravo leta 2050 – ali vemo, kam gremo? –
15/31‑32/por
Dokazi, pridobljeni na nedovoljen način, v civilnih postopkih –
21‑22/10‑12/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(2.) (soavtorji Jure Jakšić,
Kristina Jan, Urša Ravnikar Šurk) – 42‑43/23‑26/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(3.) (soavtorja Jure Jakšić in
Patricij Maček) – 44/19‑22/por
Prikrito izvajanje videonadzora na delovnem mestu in pravica
do zasebnosti – 49‑50/24‑25/sp

Boštjan Polegek
Omejitve sodnikove izbire kazenske sankcije za spolna kazniva
dejanja – 19/14‑16/č

Nataša Posel
Sporočila na PST so del osveščevalno‑aktivističnega dela –
23/18/odm

Janja Potisk
Obstoj oškodovanca pri kaznivem dejanju ponarejanja listin
(soavtor Samo Košir) – 11/6‑7/č

Maja Potočnik
Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pri javnem
naročilu gradnje po klavzuli ključ v roke (soavtorica Maja
Prebil) – 16/22/pril

Maja Prebil
Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pri javnem
naročilu gradnje po klavzuli ključ v roke (soavtorica Maja
Potočnik) – 16/22/pril
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja (soavtorica
Polona Žibert) – 30‑31/20‑21/č

Robert Preininger
Uporaba tretjega odstavka 125. člena ZPP‑E glede dopustnosti
revizije – 45/8‑9/č

Mojca Prelesnik
GDPR po letu dni: en zakon ali dva – 20/3/uv

Igor Pribac
Pravica do ohranitve dostojanstva – 12/3/uv

R
Tanja Rabič
Predlog Zakona o katastru nepremičnin – predstavitev
bistvenih zakonodajnih rešitev (soavtorica Apolonia
Štembal) – 8/25/pril

Zvjezdan Radonjić
Dvojna merila disciplinskega tožilca – 16/8‑9/č
Prekoračitev dovoljenega v razlagi sodbe? – 30‑31/9‑10/č
Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak? – 48/6‑7/č

Andraž Rangus
Spremembe pokojninske zakonodaje so dobrodošle, vendar
morajo slediti nadaljnji koraki – 48/30‑31/por

Urša Ravnikar Šurk
Pravosodje v letu 2018 – 1‑2/46/por
Težave specializiranih oddelkov sodišč – 3/34/por
Zagata pri odpravljanju neustavnosti – 4/34/por
Novela ZKP na poti v Državni zbor – 5‑6/46/por
Slabo stanje v slovenskih zaporih – 7/34/por
Tožba Evropske komisije zaradi hišnih preiskav na BS –
8/34/por
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Boljša gospodarska slika za Slovenijo – 9‑10/46/por
Odločitev o javni dostopnosti študij o herbicidu glifosatu –
11/34/por
Predporočna pogodba kmalu pri nas – 12/34/por
Postopno umirjanje gospodarske rasti – 13/34/por
2.084/nerešenih zadev pred Ustavnim sodiščem – 14/34/por
Dosežki slovenskih evropskih poslancev – 15/34/por
MNZ obravnava 74.000 kaznivih dejanj na leto – 16/34/por
Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja –
17‑18/39‑ 40/por
Konkurenca vodi v razvoj, monopol ga zavira – 17‑18/46/por
70 let Sveta Evrope – 19/34/por
Pojasnilna dolžnost pri posojilih v švicarskih frankih –
19/30‑31/por
Obilo pripomb na predlog sprememb ZOFVI – 20/34/por
STOP hidroelektrarnam na slovenskem delu Mure –
21‑22/46/por
Vprašljiva prihodnost zasebnih vrtcev – 23/34/por
Posodobitev medijske zakonodaje – 24‑25/42/por
V noveli zakona veliko sprememb za KPK – 26/34/por
Dvig minimalne plače vodi v uravnilovko – 27/34/por
Razveljavljena kazen odvetniku zaradi domnevnega
zavlačevanja postopka – 28‑29/46/por
11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava –
28‑29/41‑ 42/por
Bomo v Sloveniji dobili 11/pokrajin? – 30‑31/46/por
Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov –
32/34/por
Generalni sekretar LMŠ kadroval mimo SDH – 33/34/por
Vlada o proračunskem načrtu – 34‑35/46/por
Ocena ustavnosti novele zakona o nepremičninskem
posredovanju – 36/34/por
Agonija Adrie Airways – 37/34/por
Predsednik DKOM o pravnem varstvu v javnem naročanju –
38‑39/46/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(1.) (soavtorji Patricij Maček,
Urša Ravnikar Šurk in Nina Scortegagna Kavčnik) –
40‑41/21‑25/por
Na parlamentarnem odboru kritično o učinkovitosti sodišč –
40‑41/46/por
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(2.) (soavtorji Jure Jakšić,
Kristina Jan in Aljoša Polajžar) – 42‑43/23‑26/por
Decembra zopet predčasne volitve v Veliki Britaniji –
42‑43/46/por
26. Dnevi slovenske uprave – 42‑43/40‑ 42/por
Nepremičninska stroka kritična do Stanovanjskega zakona –
44/38/por
Zlorabe – povod za prenovo insolvenčne zakonodaje –
45/34/por
Prebivalstvo manj zadovoljno s stanjem slovenske družbe –
46/34/por
Neustavnost dela Zakona o pravdnem postopku – 47/34/por
25. obletnica uveljavitve EKČP v Sloveniji – 48/29‑30/por
Nova strategija upravljanja državnih naložb – 48/34/por
Ni enotnosti o ukinitvi zastaralnih rokov za spolne delikte –
49‑50/38/por

Karmen Razdevšek
Odločitev privolitveno sposobnega otroka za hormonsko
zdravljenje (soavtorica Brina Felc) – 49‑50/9‑11/č

Andrej Razdrih
Slovensko odvetništvo danes – 7/3/uv

Alenka Razpet
Stranka sodnega postopka kot storilec kaznivega dejanja krive
izpovedbe – 16/6‑7/č

Leon Recek
Nekaj pomislekov o predlaganih spremembah SPZ –
27/16‑17/č
Časovni vidik ustavnosodnih presoj Zakona o kazenskem
postopku – 30‑31/16‑18/č
Argument narave stvari v ustavnosodni presoji – 37/8‑10/č

Žiga Rejc
Vodja projekta po določbah Gradbenega zakona (soavtor
Aleksij Mužina) – 26/8‑9/č

Urška Remic
Župani in podžupani: analiza nedavnih mandatov in dileme iz
prakse – 47/13‑15/č

Ciril Ribičič
Ustavno sodišče in volilni sistem – 1‑2/23/č
Miselni tok ločenih mnenj – 8/21/č
Ločena mnenja tudi v Beneški komisiji? – 14/21/č
Osem tez o spremembah volilnega sistema – 20/19/č
Lobiranje za verske objekte v Črni gori – 27/20/č
Protestiram – 36/20/č
Blažev žegen – 42‑43/27/č
Rumeni karton – 48/16‑17/č

Tristan Rigler
Napake in zavajanja v zvezi z delom izvedencev kliničnih
psihologov (soavtorica Sana Čoderl Dobnik) –
45/13‑15/odm
Znanost naj služi iskanju resnice, in ne zavajanju (soavtorica
Sana Čoderl Dobnik) – 49‑50/14/odm

Marko Robnik Šikonja
Strojno učenje, (med)jezikovne tehnologije in pristranosti –
12/11‑13/č

S
Nataša Samec Berghaus
Začarani krog ustavno sporne ureditve nekonvencionalne
medicine – 36/11‑13/č

Boštjan Savšek
Kdaj so izčrpane možnosti zdravljenja v Republiki Sloveniji? –
1‑2/12‑13/č
Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu ali poklicne
bolezni zavarovanca in zavarovanje za primer »regresnega«
zahtevka – 5‑6/9‑11/č

Dženeta Schitton
Evropska direktiva o avdiovizualnih storitvah in podlage za
ureditev vplivnostnega marketinga – 9‑10/22‑24/č
Vidiki varstva potrošnikov pri urejanju vplivnostnega marketinga
v Sloveniji – 12/13‑15/č

Nina Scortegagna Kavčnik
Nadomestilo plače pri odmoru za dojenje – 1‑2/28/vo
Rok za vložitev zahteve delavca za odpravo kršitev – 1‑2/28/vo
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času zaradi
invalidnosti – 3/22‑23/vo
Kopičenje letnega dopusta zaradi bolniškega dopusta –
4/21‑22/vo
Plačevanje prispevkov za upokojenca, prejemnika tuje
pokojnine – 4/22‑23/vo
Potni stroški delavca za prihod na delo in z dela ob
spremembi prebivališča – 5‑6/29/vo
Krajši delovni čas zaradi starševstva pri dveh delodajalcih –
8/26/vo
Suspenz pogodbe zaradi zapora – 9‑10/29‑30/vo
Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času –
11/22/vo
Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri
poskusnem delu – 12/23/vo
Naš delavec ima popoldanski espe – 13/24/vo
Minimalna plača, dodatki, izvzetja – 14/23/vo
Prostovoljni gasilec se je poškodoval na intervenciji – 15/24/vo
Prenos letnega dopusta v naslednje leto – 17‑18/29/vo
Povrnitev stroškov prevoza, če delavec ne more koristiti
javnega prevoza – 17‑18/30/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za 55 let – 19/23/vo
Kdaj izplačati odpravnino pri delni upokojitvi – 19/23/vo
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Izplačilo neizrabljenega dopusta ob odpovedi pogodbe s strani
delavca – 20/23/vo
Neizkoriščen dopust in evropska sodna praksa –
21‑22/29‑30/vo
Odpravnina pri nizu pogodb za določen čas – 23/22/vo
Ali se priprava na delo šteje v delovni čas? – 24‑25/27/vo
Spet o sorazmernem delu letnega dopusta – 24‑25/27/vo
Izogibanje uporabi kolektivne pogodbe – 26/24/vo
Odpoved delavca, poslana po e‑pošti – 27/23/vo
Enaintrideseti dan bolniške pri dveh delodajalcih – 27/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 27/23/vo
Ali pripada višji regres tudi nekdanjim delavcem – 28‑29/31/vo
Kako izračunamo osnovno število dni letnega dopusta –
28‑29/30‑31/vo
Kolektivna pogodba in sprememba glavne dejavnosti –
30‑31/28/vo
Evidenca o izrabi delovnega časa – 30‑31/28/vo
Rok za izplačilo regresa – 32/23/vo
Odpravnina ob upokojitvi ob pretrgani delovni dobi – 33/23/vo
Popoldanski s. p. med porodniško – 34‑35/30/vo
Katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca –
34‑35/29‑30/vo
Odpoved delavcu pred upokojitvijo s ponudbo nove pogodbe –
36/22/vo
Čakanje na delo doma in odreditev izrabe dopusta – 36/22/vo
Nadomeščanje delavke, ki dela s krajšim delovnim časom –
37/23/vo
Vročanje odpovedi v tujino – 38‑39/29/vo
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(1.) (soavtorji Patricij Maček,
Urša Ravnikar Šurk in Sonja Strle) – 40‑41/21‑25/por
Najdaljši odpovedni rok pri redni odpovedi delavca –
40‑41/29/vo
Kdaj vročiti odpoved delavcu, ki ima pravico do 25 mesecev
nadomestila za brezposelnost – 40‑41/29/vo
Elektronski bolniški list – 44/25/vo
Kdaj odjava iz zavarovanja po »petih plavih« – 44/26/vo
Delovno mesto po obravnavi na invalidski komisiji –
44/25‑26/vo
Naknadno izplačana odpravnina po upokojitvi – 45/23/vo
Delavec koristi presežek ur namesto bolniškega dopusta –
45/23‑24/vo
Osnovna plača ter obračun dodatkov in prispevkov – 46/24/vo
Osnova za nadomestilo, če delodajalec delavcu izplača nižjo
plačo – 47/23‑24/vo
Pobot regresa – 48/20/vo
Napačno odmerjen letni dopust – 48/20/vo
Delavec za dneve, ko neupravičeno ne pride v službo, ne dobi
plače – 49‑50/18/vo
Dogovorna uporaba kolektivne pogodbe – 49‑50/18/vo

Andreja Sedej Grčar
Stvarna pristojnost specializiranega oddelka za sojenje
v zahtevnejših zadevah – 15/6‑ 8/č
Kaznivo dejanje hudodelskega združevanja v razmerju do
kaznivih dejanj, storjenih v hudodelskih združbah –
34‑35/11‑12/č

Alma Sedlar
Zgodovinska prelomnica pri zaščiti žvižgačev v EU – 13/6‑ 8/č
(Raz)druženi v boju proti korupciji – kje smo in kam gremo? –
47/3/uv

Boštjan Sedmak
Sporne spremembe Zakona o nepremičninskem
posredovanju – 34‑35/6‑ 8/č

Tadej Skok
Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del) (soavtor Jure
Planinšek) – 7/16‑18/č
Pravni vidiki kibernetske varnosti (2. del) (soavtor Jure
Planinšek) – 9‑10/9‑11/č

Zoran Skubic
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Kršenje avtorskih pravic na spletu pod krinko družine –
1‑2/34‑35/sp
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Starševski dopust ni »dejansko delo« – 4/27‑28/sp
Še o denarnem nadomestilu za neizrabljen del plačanega
letnega dopusta – 7/27‑28/sp
Uklonilni zapor ni »kazenska sankcija« v smislu izvrševanja
Okvirnega sklepa 2006/783 – 9‑10/34‑35/sp
Pravdni stroški čezmejnih sporov majhne vrednosti –
11/27‑28/sp
Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj –
12/27‑28/sp
Prepoved diskriminacije na podlagi verske pripadnosti in (še)
dopustna ureditev praznikov – 14/28‑29/sp
Šola vožnje ni »šolsko ali univerzitetno izobraževanje« v smislu
Direktive o DDV – 15/28‑29/sp
Napačno zapisana številka IBAN pri nakazilu prek e‑bančništva
gre »na račun« stranke – 17‑18/36‑37/sp
Priznanje avstrijske zamudne sodbe zaradi neplačila prispevkov
slovenskega podjetja – 20/28‑29/sp
Predrta letalska pnevmatika in odškodnina potnikom zaradi
zamude – 21‑22/36‑37/sp
Reševalna dejavnost neprofitnih organizacij je izključena iz
pravil javnega naročanja – 23/26‑27/sp
Odpravnina delavcu, ki je bil pred odpovedjo na starševskem
dopustu s skrajšanim delovnim časom – 26/28‑30/sp
Retroaktiven odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije
stečajnega upravitelja – 27/28‑29/sp
Ponovno o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi vozil –
28‑29/38‑39/sp
Ni vsak novinar, kdor objavlja posnetke policistov –
30‑31/38‑39/sp
Dedovanje digitalne zapuščine – 32/28‑29/sp
Boj za pravice narodnostnih manjšin v Uniji se nadaljuje pri
kohezijski politiki – 33/27‑29/sp
So nemški državni tožilci bolj neodvisni od izvršilne veje
oblasti kot litovski in slovenski tožilci? – 34‑35/37‑38/sp
Požar nepremičnine zaradi samovžiga parkiranega vozila –
36/28‑29/sp
Dopustnost obvezne umestitve sovražnih televizijskih vsebin
v plačljive pakete – 37/27‑28/sp
Ali je svoboda obveščanja glede vsebine zaupnih poročil o
vojaškem stanju lahko omejena z avtorsko pravico? –
38‑39/41‑ 42/sp
Ponovna zamejska (in slovenska) zmaga v Luksemburgu –
42‑43/38‑39/sp
Še dopustno zaračunani stroški predčasno poplačanega
potrošniškega kredita – 44/31‑32/sp
Odreditev izbrisa žaljivega komentarja na Facebooku –
46/28‑29/sp
Pravice samozaposlene nosečnice, ki svojo dejavnost opravlja
v drugi državi članici – 47/27‑28/sp
Kmečki strah – volk samotar kot časopisna senzacija leta
1913/v slovenskih deželah – 48/12‑13/č
Oblastna omejitev višine tržnih najemnin ni v neskladju
z nemško ustavo – 49‑50/28‑29/sp
Prenos avtorskih pravic izvajalca na nacionalni arhiv brez
izrecnega dovoljenja njegovih pravnih naslednikov –
49‑50/26‑27/sp

Nika Skvarča
Če všečkate ali ne – pod Facebookovo lupo ste – 37/18‑19/č

Jorg Sladič
Še o teoriji predpogodbenih informacijskih in pojasnilnih
dolžnosti – 1‑2/6‑ 8/č
Potrošniški krediti v švicarskih frankih v francoski zakonodaji in
sodni praksi – 3/12‑13/č
Kdaj je za obdelavo osebnih podatkov delojemalca pri
delodajalcu potrebno soglasje zaposlenega? – 4/8‑9/č
Potrošniški krediti, nominirani v švicarskih frankih – na
Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Romuniji in Španiji – 7/23/pril
Za katera pravna sredstva še obstaja izključna pristojnost
slovenskega sodišča po Uredbi Bruselj Ia – 16/16‑18/č
Poenostavljena prisilna poravnava in izvršitev slovenske sodne
odločbe v Avstriji – 19/16‑18/č
Slovenski potrošniki v izvršbi in dolgovi v švicarskih frankih –
28‑29/6‑ 8/č
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Pomen prevoda tožbe pri vročanju sodnih pisanj med državami
članicami EU – 34‑35/16‑18/č
Etažna lastnina v mednarodnem civilnem procesnem pravu –
42‑43/15‑17/č
Potrošniška prodaja po Direktivah 2019/770 in 2019/771 –
47/16‑18/č
Krediti v švicarskih frankih po ustalitvi sodne prakse pred
Vrhovnim sodiščem – 49‑50/17/pril

Borut Smrdel
Varovanje neodvisnosti organov pravnega varstva – 4/3/uv

Ana Srovin Coralli
O implementaciji Vodilnih načel pri iskanju izginulih oseb –
45/9‑11/č

Jan Stajnko
Teorija vs. praksa – položaj in vpliv kazenskopravnega
akademika v pravni družbi – 5‑6/40‑ 41/por
Privilegij zoper samoobtožbo in nadzorni (inšpekcijski) postopki
(soavtor Jure Jakšić) – 16/14‑15/č
Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode
izražanja (soavtor Jure Jakšić) – 45/29‑30/por

Špela Stanec
Posebnosti športa v pravu (soavtor Luka Milanović) –
34‑35/28/pril

Urška Stopar
Neustavna kategorizacija cest v zasebni lasti – 16/21‑22/č

Sosed izvaja videonadzor – 34‑35/33/mo
Pridobivanje kontaktnih podatkov prostovoljcev – 36/25/mo
Registracija delovnega časa preko mobilne aplikacije –
37/26/mo
Javno sojenje in objava osebnih podatkov v medijih –
38‑39/32/mo
Dnevi slovenskih pravnikov 2019/(1.) (soavtorji Nina
Scortegagna Kavčnik, Patricij Maček in Urša Ravnikar
Šurk) – 40‑41/21‑25/por
Javnost magnetogramov sej senata fakultete – 40‑41/30/mo
Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije – 40‑41/40‑ 41/por
Popravek zastarelih podatkov v Registru dejanskih lastnikov
podjetij – 42‑43/32/mo
Številka merilnega mesta in določljivost posameznika –
44/28/mo
GPS v reševalnih vozilih – 45/26/mo
Etažni lastnik želi ukrepati proti sosedu‑prijavitelju – 47/26/mo
Revizijska kontrola poslovanja – 49‑50/20/mo

Igor Strnad
Kdaj sodnikom dodatek za nezdružljivost – 46/8‑9/č
Poenostavljena prisilna poravnava skozi primer Electa Holding
d.o.o. – 40‑41/9‑11/č

Peter Svetina
Država mora ozdraviti svoj odnos do duševnega zdravja! –
34‑35/3/uv

Š

Grega Strban
Kakšna bo Pravna fakulteta prihodnosti? – 11/3/uv
Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne
varnosti (soavtorica Sara Bagari) – 28‑29/30/pril

Andraž Strgar
Zapleti pri uporabi medicinskega pripomočka – opustitev
uradne prijave javnemu organu – 28‑29/29‑30/č

Sonja Strle
Zvočno snemanje govorilnih ur – 1‑2/32/mo
Odjem digitalnih fotografij v vrtcu – 3/25/mo
Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem – 4/26/mo
Tranzicijska pravičnost in Evropska unija – 4/30‑31/por
Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah – 5‑6/32/mo
Možni postopki držav proti drugi državi po pravu EU –
5‑6/41‑ 42/por
Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju – 7/25/mo
Pravica družbenika do vpogleda v knjige in spise družbe –
8/28/mo
Zdravstveni pregledi delavcev – 9‑10/32/mo
Nedovoljen videonadzor ekološkega otoka – 11/26/mo
Podnebne spremembe v luči mednarodnega in prava EU –
11/30‑32/por
Osebni podatki na zavrženih dokumentih – 12/26/mo
Pametna mesta in problem osebnih podatkov – 13/26/mo
Posredovanje podatkov o zaposlenih policiji – 14/26/mo
Vozovnica za vlak – 15/26/mo
Skupna občinska uprava – 16/26/mo
Nepošteni pogoji v pogodbah: med zakonodajo in prakso –
16/31‑32/por
Vpogled delodajalca v datoteke in elektronsko pošto
zaposlenega – 17‑18/32/mo
Sporen videonadzor v čakalnici – 19/24/mo
Ali CSD sme posredovati podatke upravni enoti – 20/26/mo
Policijsko evidentiranje ustavljenih vozil – 21‑22/32/mo
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v povezani
družbi – 23/24/mo
Posredovanje podatkov svetu šole – 24‑25/30/mo
Svoboda panorame in objava fotografije hiše – 26/26/mo
Seznam nekdanjih sošolcev za obletnico – 27/25/mo
Snemanje telefonskih pogovorov – 28‑29/33/mo
Posredovanje spletne ankete študentom – 30‑31/32/mo
Snemanje z brezpilotnikom – 32/25/mo
Izbris starega intervjuja – 33/24/mo

Pika Šarf
Pravna regulacija kibernetskih napadov, ki ne dosegajo praga
uporabe sile – 11/16‑17/č

Ivan Šelih
Osebni pregledi obsojencev v luči človekovih pravic –
5‑6/14‑16/č
Kdo naj izvršuje odredbo sodišča na podlagi tretjega odstavka
52. člena ZDZdr? – 9‑10/7‑ 8/č
Težave pri izvajanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za
usposabljanje – 15/16‑17/č

Miha Šepec
Direktni naklep – anomalija našega kazenskega zakonika in
sodne prakse – 1‑2/14‑15/č
Pošta Slovenije in kršenje komunikacijske zasebnosti
(soavtorica Iza Beširević) – 34‑35/13‑15/č

Senka Šifkovič Vrbica
Po interventnem zakonu še odlok za odstrel medvedov in
volkov – 34‑35/21‑22/č

Jure Škrbec
Zasebni interesi funkcionarjev in javnih uslužbencev
v slovenskem javnem sektorju – 20/22/pril

Katja Škrubej
Slovenska pravna fakulteta kot nacionalna zahteva – 1‑2/22/č
Dajte nam slovensko univerzo! – 4/16/č
Navdih za naslednjih sto let – 7/20/č
Boris Furlan (1894‑1957): imeti svoj glas – 13/20‑21/č

Sanela Štadler
Nasilje v družini – kako najti izhod? – 30‑31/22‑23/č

Boris Štefanec
Zakaj potrebujemo Komisijo za preprečevanje korupcije –
27/3/uv

Apolonia Štembal
Predlog Zakona o katastru nepremičnin – predstavitev bistvenih
zakonodajnih rešitev (soavtorica Tanja Rabič) – 8/25/pril

Milan Štrukelj
Še o dvojnih merilih disciplinskega tožilca – 17‑18/6‑7/odm
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Lovro Šturm
Učinek »međutim« in maličenje temeljnih svoboščin –
1‑2/20/odm

Klemen Šuligoj
Iskanje pravičnega ravnovesja med interesi upnika in dolžnika
v izvršilnem postopku – 34‑35/9‑10/č

T
Jasmina A. Tabaković
Člen 154/ZKP na gladini razburkanega oceana – 3/16‑18/č
Prikriti preiskovalni ukrepi po ZKP‑N – 28‑29/10‑12/č

Osebna odgovornost javnih uslužbencev – 46/9‑11/č
Premalo samorefleksije pri sodnikih – 48/14‑15/odm

Damjan Tušar
Člen 80 Ustave RS in odločilen vpliv volivcev na dodelitev
mandatov (soavtorica Eva Ban) – 38‑39/20‑22/č

U
Tadeja Urbas
17. Dnevi evropskega prava: Slovenija, dežela pokrajin –
49‑50/30‑31/por

V

Helena Tajnikar
Viličar v uporabi – prevozno sredstvo ali delovni stroj? –
33/8‑10/č

Janez Tekavc
Sodno varstvo zoper prostorske akte – 9‑10/11‑12/č

Ana Testen
Kaj sodi v pristojnost specializiranega oddelka in kdo o tem
odloča – 36/18‑19/č

Franc Testen
K nekemu ločenemu mnenju (1. del) – 46/6‑7/odm
K nekemu ločenemu mnenju (2. del) – 47/11‑12/odm

Blaž Tomažin Bolcar
Neizmerna lahkotnost športnega agentstva – 8/17‑19/č
Pogodbene muke kolektivnih športov v Sloveniji – 11/18‑19/č
Odločitve Košarkarskega arbitražnega razsodišča – konflikt
med načeloma ex aequo et bono in pacta sunt servanda –
12/16/č
Ali Olimpijske igre vsaj deloma pripadajo tudi športnikom? –
17‑18/14‑16/č
Še o ekskluzivnosti pravice do trženja podobe olimpijcev –
26/20/odm

Matjaž Tratnik
Pridobitev lastninske pravice pri prisilni prodaji v izvršbi in
stečaju – 21‑22/6‑9/č

Katja Triller Vrtovec
Kako pravno zavezujoče nadomestiti vsebino sklepov Vlade
o spornih vprašanjih iz Splošnih dogovorov v zdravstvu –
27/18‑19/č

Andrej Troha
Kako pravimo alternativni medicini, ki deluje? –
38‑39/11‑13/odm
Razlikovanje med zdravniki in homeopati ni neustavno –
46/18‑19/odm

Gorazd Trpin
Pravnoorganizacijska oblika organizacij za kolektivno
upravljanje avtorskih pravic (soavtorica Ingrid Kovšca
Pušenjak) – 44/15‑16/č

Verica Trstenjak
Ob desetletnici Listine EU o temeljnih pravicah – 46/3/uv

Boštjan J. Turk
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Odvetniška etika na hudi preizkušnji – 3/18‑19/č
Črkobralstvo in pravna argumentacija – 8/16‑17/č
Kdaj do učinkovitejših sodišč? – 13/18‑20/č
Arbitražna odločba in neskončna vera v vladavino prava –
19/18‑19/č
Koliko vpletanja politike prenese imenovanje sodnikov? –
21‑22/13‑14/č
Bogate procesne pravice obtožencev v kazenskem postopku –
32/13‑14/č
Jemanje pristojnosti policiji: potrebno ali škodljivo? –
37/10‑12/č
Anonimke – orožje strahopetcev ali legitimno žvižgaštvo –
42‑43/18‑20/č

Sabina Valek Derganc
Sodniki v togah in sodniki na zelenici – 20/17‑18/č
Ali je pilot v letalu oziroma zakaj Okrožno sodišče v Ljubljani
posluje na XY lokacijah? – 45/16‑17/č

Sebastijan Valentan
Zasebno šolstvo bogati vzgojno‑izobraževalni prostor –
7/28‑29/por
Predporočna pogodba in cerkvena poroka – 14/19‑20/č
Status rimskih univerz Svetega sedeža in podeljevanje
slovenskih štipendij – 28‑29/21‑23/č
Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi izpovedovanja
vere ali prepričanja – 30‑31/43/por
Spolne zlorabe mladoletnih oseb v Katoliški cerkvi –
42‑43/20‑22/č

Dejan Valentinčič
O ministrih brez ministrstev – 23/21/pril

Luigi Varanelli
Razmerja med pogodbo in kaznivim dejanjem – 3/14‑16/č
Metodološki pristopi k odnosu med pogodbo in kaznivim
dejanjem – 4/9‑11/č
Učinkovitost sojenja namesto pravičnosti? – 7/21/č
Horizonti življenja – 11/20/č
Revolucijo začni na sebi – 13/23/č
Pravica do zasebnosti in njeno zanemarjanje – 19/20/č
Stvari ali čuteča bitja – 26/22/č
Osojna stran Lune – 33/20/č
Gorijo gozdovi naši – 40‑41/26/č
Zaprti v imenu svobode – 47/20/č

Luka Vavken
Prepoved poznega navajanja dokazov v hitrem postopku o
prekršku – drugi del – 3/9‑11/č
Quod est veritas v kaznovalnem pravu? – 9‑10/29/pril
Povrnitev potrebnih izdatkov zagovornika v kazenskem
postopku – 24‑25/9‑11/č
Zmanjševanje razlik med kazenskim in prekrškovnim
postopkom – 27/23/pril
Uporaba teorije o realizaciji pri odločanju o
premoženjskopravnem zahtevku – 37/21/pril

Jožica Velišček
Lojze Janko (1943‑2019) – 16/30‑31/zap

Gregor Velkaverh
Kaj bo za nami – skrb za otroke s posebnimi potrebami –
26/10‑12/č

Tomaž Vesel
Skrb za smotrno porabo javnega denarja tudi s spremembami
zakonodaje – 13/3/uv

Boris Vinski
Prepoved gradnje na vodovarstvenih območjih – 16/12‑13/č

Luka Vlačić
Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil
imenovanja sodnikov? – 16/27‑28/sp

V–Z

pravna praksa – avtorsko kazalo 2019
Obsodba za genocid med sovjetsko okupacijo Litve –
17‑18/34‑35/sp
Stroški postopka pred ustavnim sodiščem – 17‑18/8‑10/č
Konvencijske zahteve pri ugotavljanju veljavnosti odstopa člana
parlamenta – 24‑25/33‑34/sp
Ustna obravnava ESČP v zadevi Slovenija proti Hrvaški –
26/12‑14/č
Italijanska ureditev dosmrtnega zapora za vodje mafijskih
združb – 30‑31/35‑36/sp
Prepoved registracije nemoralnih in škandaloznih znamk je
v nasprotju s prvim amandmajem – 34‑35/35‑36/sp
(Pre)pozna registracija kandidatur kot kršitev EKČP –
38‑39/39‑ 40/sp

Dida Volk
Ugovor tretjega zoper izvršbo – 5‑6/11‑13/č
Sklep o izvršbi (na podlagi verodostojne listine) kot evropski
nalog za izvršbo nespornih zahtevkov – 14/15‑16/č
Izvršba na skupno premoženje zakoncev in tožbe upnikov
zoper zakonce – 40‑41/6‑ 8/č

Matej Vošner
Ko delavec odide sredi delovnega dne – 3/22/vo
Arbitražna klavzula v pogodbi o zaposlitvi – 16/23/vo
Shranjevanje dokumentacije kandidatov za zaposlitev –
46/26/mo
Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode –
48/23/mo

Slađana Vrenčur
Posebni pravni režimi stavbne pravice – 37/12‑14/č

Igor Vuksanović
Kako se lahko upremo zasebnim cenzorjem? – 4/6‑ 8/č
Uporaba šeriatskega prava v Evropi – 7/24‑26/sp
Če politične diskrecije ni pri plačilu za odvetniško delo, zakaj
je pri imenovanjih in razrešitvah? – 17‑18/16‑17/č
Se po novem priznavajo tudi abstraktne škode? – 23/14‑16/č
Kako naj lastnik nepremičnine reši problem skvoterjev? –
24‑25/6‑ 8/č
Država in notranje delovanje verskih skupnosti – 30‑31/11‑13/č
Vsebinski dostop do sodnega varstva na okoljskem področju –
48/27‑28/sp

W
Nana Weber
Smetenje v gozdu in dolžnosti lastnika gozdnega zemljišča –
1‑2/16‑17/č
Zasebna podjetja lahko shranjujejo žare – 3/28‑29/sp
Omejevanje nabiranja užitnih gozdnih dobrin – 4/23/vo
Priznavanje poklicnih kvalifikacij iz drugih držav članic –
5‑6/37‑38/sp
Neobveščanje dedičev o smrti – 7/23‑24/vo
Popravni izpit in dokončanje osnovne šole – 9‑10/29/vo
Ničnost kreditnih pogodb, sklenjenih s tujimi bankami –
11/29‑30/sp
Odpoved starejši delavki – prejemanje denarnega nadomestila
za čas brezposelnosti – 11/22‑23/vo
Financiranje iz šolskih skladov – 12/23‑26/vo
Meso, pridobljeno z obrednim zakolom, ne more imeti logotipa
ekološke pridelave – 13/28‑29/sp
Obveščanje najemodajalca o obiskih preko noči – 14/24/vo
Dovoljeno fotokopiranje strokovne knjige – 15/23‑24/vo
Presoja upravičenosti razrešitve guvernerjev centralnih bank je
v pristojnosti Sodišča EU – 16/29/sp
Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga –
19/28‑29/sp
Nadomestilo za brezposelnost pri sporazumnem prenehanju
delovnega razmerja – 20/23‑24/vo
Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev
v Evropskem parlamentu – 21‑22/37‑38/sp
Spet o odpovedi iz poslovnih razlogov starejši delavki –
21‑22/30/vo

Najem stanovanja in domače živali – 23/21‑22/vo
Objektiven sistem evidentiranja delovnega časa je obvezen –
24‑25/34‑35/sp
Odpravnina v primeru smrti delodajalca – fizične osebe –
24‑25/27/vo
Delna odpoved pogodbe o zaposlitvi – 26/24/vo
Gre za prenos podjetja ali ne? – 27/30‑31/sp
Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma –
27/24‑27/sp
Izvršilno sodišče in presoja nepoštenosti pogojev –
28‑29/39‑ 40/sp
Kam s psom, za katerega lastnik ne more več skrbeti? –
32/22/vo
Vračanje darila staršem – 33/22‑23/vo
Po napadu psa: postopek in posledice – 33/22‑23/vo
Plačilo elektrike in komunalnega prispevka za energetsko
samozadostno hišo – 34‑35/28/vo
Izvršba na podlagi delne zamudne sodbe – 34‑35/28‑29/vo
Predhodno svetovanje pri tožbi polnoletnega upravičenca do
preživnine – 36/23/vo
Opica kot domača žival – 36/23/vo
Prošnja za odlog kazni zapora in odločitev sodišča po dnevu
začetka prestajanja kazni po pozivu – 37/22/vo
Otrokovo mnenje v družinski mediaciji – 37/22‑23/vo
Začasne odredbe – neustreznost roka za uvedbo glavnega
postopka – 38‑39/23‑24/č
Vloga zagovornika otroka – 38‑39/29/vo
Naknadni raztros pepela – 40‑41/29/vo
Skupni stroški pri razdružitvi solastnine – 40‑41/29/vo
Odgovornost za dolgove – solidarno poroštvo – 42‑43/30/vo
Pogojno priznanje očetovstva in naknaden preklic priznanja –
42‑43/29‑30/vo
Nujna pot po pozidanem zemljišču – 45/24/vo
Izročilna pogodba in nestrinjanje enega potomca – 47/24/vo
Ali vložen predlog za dopustitev revizije prepreči izvršbo? –
48/20/vo
Izdelava elaborata na zahtevo Geodetske uprave – 48/20/vo
Intervencijska pot – pravica lastnikov do ustavljanja v nujnih
primerih – 49‑50/19/vo

Petra Weingerl
Uporaba tujih akademskih nazivov v luči pravil notranjega trga
EU – 13/10‑11/č
15. obletnica slovenskega članstva v EU v času brexita
(soavtorica Janja Hojnik) – 20/31/por
Financiranje znanstvenih raziskav v luči prava EU: med javno
službo in konkurenco – 23/16‑18/č
Sodniki naj ponotranjijo pravo EU – 30‑31/3/uv
Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (soavtor Jernej
Letnar Černič) – 38‑39/28/pril

Z
Mojca Zadravec
Novi Komentar Ustave RS in starševstvo istospolnih parov –
24‑25/15‑17/č

Drago Zajc
Posledice volitev v Evropski parlament 2019 – 26/18‑19/č

Katarina Zajc
Spodbude in blaginja – 5‑6/27/č
Od menjave v peskovniku do blaginje – 12/16‑17/č
Kako naj država »raztrosi« denar – 17‑18/27/č
Roe v. Wade in kazniva dejanja – je ekonomija dolgočasna? –
24‑25/23/č
Kako zajeziti negativne eksternalije športnih stav – 32/20/č
Koliko je vredna formalna izobrazba? – 38‑39/26/č
Holistični pogled v filmu Heterodoks – 46/21/č

Mitja Zakelšek
Spregledane novosti postopka ugotavljanja statusa javnega
naročnika po ZJN‑3 – 13/12‑13/č
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Jasna Zakonjšek

Polona Žibert

Težave s pozabljanjem – 47/22/pril

Matej Zalar
Naj gre bloger na tečaj programiranja in varovanja osebnih
podatkov? – 9‑10/24‑26/č

Nina Židanik
Mar res potrebujemo Pravniški bonton? – 49‑50/34‑35/prik

Matej Žlajpah

Andraž Zidar
Svet med hegemonijo in ustavnostjo ter vloga mednarodnega
prava v njem – 36/21/pril

Jelka Zimšek

Anomalije v anomalijah direktnega naklepa – 9‑10/6‑7/odm
Zakonski znak »zlonamerno« – 38‑39/14‑15/č

Alenka Žnidaršič Kranjc

Ali v Sloveniji preverjamo učinke predpisov na družbo?
(soavtorica Maša Železnik) – 38‑39/9‑11/č

Pogumno v 2019 – 1‑2/24/č
ECB in interesne skupine proti Sloveniji – 7/22/č
Kadrovska politika, ki jo vodi ulica – 12/19/č

Barbara Zobec
O »prelomni« sodbi VS RS v zvezi s kaznivim dejanjem po
297. členu KZ‑1 – 46/23/pril

Bomo dovolili upokojencem, da sami poskrbijo zase? –
16/20/č
Skrb za starejše ali borba za dodaten proračunski denar? –
21‑22/28/č

Jan Zobec
Sodniška samouprava v postkomunističnem sodstvu – 33/3/uv

Oportunitetni stroški državne lastnine – 27/21/č
Poletje, čas za razmislek o kolektivnih ciljih – 34‑35/27/č

Tilen Zonta
Dan odprtega znanja – 26/30‑31/por

Ž
Maša Železnik
Ali v Sloveniji preverjamo učinke predpisov na družbo?
(soavtorica Jelka Zimšek) – 38‑39/9‑11/č

Kazalo 2019 – spletne strani
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Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja (soavtorica
Maja Prebil) – 30‑31/20‑21/č

TAXEDU: <https://europa.eu/taxedu> – 3/38
Vprašalnik za paciente: <https://zvem.ezdrav.si/limesur
vey/index.php/survey/index/sid/465328/newtest/Y/
lang/sl> – 4/38
Mobilna aplikacija eDavki: <http://www.fu.gov.si/
davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/
mobilna_aplikacija_edavki/> – 5-6/50
Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu:
<https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Eviden
ca_nevladnih_organizacij/Splosno> – 7/38
OPSI: Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
<https://podatki.gov.si/data/recent?all_podrocje=
Zdravje> – 8/38
Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije:
<https://ejn.gov.si> – 9-10/50
Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in po
slovno okolje: <www.enotnazbirkaukrepov.gov.si>
– 11/38
Nadgradnja državnega portala eUprava:
<https://e-uprava.gov.si> – 12/38
EU Državljan: <https://www.eu-drzavljan.si> – 13/38
Policija: <https://www.policija.si> – 14/38
Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST:
<https://www.si-trust.gov.si> – 15/38
Fran: Pravni terminološki slovar: <https://fran.si/iskan
je?FilteredDictionaryIds=211&View=1&Query=%2A>
– 16/38
100 let PF Univerze v Ljubljani:
<www.pf.uni-lj.si/100-pf> – 17-18/50
Prenovljen portal eJN: <https://ejn.gov.si> – 19/38
Evropski strukturni in investicijski skladi:
<https://www.eu-skladi.si> – 20/38
Spletni Komentar Ustave Republike Slovenije:
<https://e-kurs.si> – 21-22/50

Upravljanje in samoupravljanje po slovensko – 38‑39/27/č
Malo drugače o Petrolu – 45/22/č
Trideset let tranzicij – 49‑50/16/č

Miloš Žužek
Homeopatija v primežu manipulacij – 44/13‑15/odm
Homeopatija v primežu manipulacij – še drugič –
48/10‑11/odm

Stop birokraciji: <http://www.stopbirokraciji.gov.si> –
23/38
Geoportal AKOS: <https://gis.akos-rs.si/HomePublic/
OPTPogledResult/slo> – 24-25/46
Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
<http://www.ssz-slo.si> – 26/38
Spletni portal zVEM: <https://zvem.ezdrav.si> – 27/38
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije: <http://www.zpiz.si> – 28-29/50
Portal GOV.SI: <https://www.gov.si> – 30-31/50
Žvižgač: <https://zvizgac.si> – 32/38
Medijska in informacijska pismenost:
<http://www.mipi.si> – 33/38
Upravna akademija: <https://ua.gov.si> – 34-35/50
I feel Slovenia: Slovenia.info:
<http://www.slovenia.info> – 36/38
Javna revizija v Evropski uniji: <http://publications.
europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/sl/> –
38-39/50
Center za izobraževanje v pravosodju:
<https://cip.gov.si> – 40-41/50
Portal množičnega vrednotenja nepremičnin:
<https://www.mvn.e-prostor.gov.si/> – 42-43/50
eRevizija: <http://www.portalerevizija.si> – 44/42
Notarska zbornica Slovenije: <http://www.notar-z.si> –
45/38
Zakonodaja Evropske unije:
<https://ec.europa.eu/info/law_sl> – 46/38
Evropski socialni sklad: <https://ec.europa.eu/esf/
home.jsp?langId=sl> – 47/38
eBOL na spletnem portalu SPOT: <http://evem.gov.si/
evem/drzavljani/zacetna.evem> – 48/38
ePravosodje: <https://beta.e-justice.europa.eu/?action=
home&plang=sl> – 49-50/42

