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Spoštovani, 
v preglednem katalogu vam predstavljamo knjižni program največje slovenske  

založbe pravne literature. Poudarek je na veljavni zakonodaji, novostih  
in aktualnih knjigah, ki so izšle v zadnjih nekaj letih. 

Več o knjigah in celotno ponudbo najdete na spletni strani  

www.gvzalozba.si. 
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Zakoni s komentarji
V zbirki Nova slovenska zakonodaja izhajajo najpomembnejši slovenski zakoni  
s poglobljenimi komentarji. Namenjeni so praksi, zato je podrobno komentiran vsak 
člen posebej, kadar je mogoče, pa je vključena tudi sodna praksa. 

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem

Avtor komentarja: dr. Matjaž Tratnik

Praktični komentar Stvarnopravnega zakonika je namenjen 
predvsem pravnikom v praksi. Avtor se v njem namreč ne spu
šča v teoretično razglabljanje o posameznih institutih stvarne
ga prava, ampak jih na splošno obravnava toliko, kot je potreb
no za razumevanje zakonskih določb.
V 16 letih od uveljavitve zakonika se je na tem področju nabra
la obsežna sodna praksa, zato je pomemben del komentarja 
sistematična obdelava odločitev sodišč. Odločbe so razvrščene 
po posameznih zakonskih določbah, pri členih z zelo obsežno 
sodno prakso (na primer pri 43. členu SPZ) pa so združene po 
tematskih sklopih. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazlo
žitev odločb, ne le jedra.
Knjigi dodatno uporabno vrednost daje stvarno kazalo.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-432-4
Število strani: 800
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 265,00 EUR

Svoboda izražanja 
Komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije

Avtor: dr. Andraž Teršek
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

Knjiga strnjeno in analitično, vendar razumljivo pojasni bistvo 
svobode izražanja, ki spada na vrh hierarhije temeljnih človeko
vih in ustavnih pravic in svoboščin. Zato je nujen pripomoček 
za krepitev aktivnega in odgovornega državljanstva, za pravni 
študij, za zakonodajno politiko in za delo sodišč.
Delo je namenjeno vsem, ki pojma svobode in demokracije, 
utemeljene na vladavini prava, jemljejo resno in odgovorno. 
Zato je nujen pripomoček za krepitev aktivnega in odgovorne
ga državljanstva, za pravni študij, za zakonodajno politiko in za 
delo sodišč, tako rednih kot Ustavnega. K njeni splošni vredno
sti in praktični uporabnosti znatno prispeva avtorjev utemelje
no kritični odnos do napak pri učenju o svobodi izražanja, njeni 
pravni zaščiti in sodnem varstvu.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-438-6
Število strani: 144
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 116,00 EUR
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Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) s komentarjem

Urednik: dr. Erik Kerševan
Avtorji komentarja: mag. Mira Dobravec Jalen,  
Brigita Domjan Pavlin, Marjanca Faganel, Peter Golob,  
dr. Erik Kerševan, Andrej Kmecl, dr. Rajko Pirnat,  
Nataša Smrekar, mag. Tatjana Steinman, Zdenka Štucin, 
dr. Bruna Žuber
Stvarno kazalo: mag. Jonika Marflak Trontelj

Posodobljena izdaja komentarja, ki je delo najbolj priznanih 
strokovnjakov s tega področja, je z nadgraditvijo tako z vidika 
teorije kot prakse nepogrešljiv pripomoček za stranke in njiho
ve pooblaščence ter za zaposlene v upravnih organih, ki se pri 
delu srečujejo s tem sodnim sporom.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-410-2     
Število strani: 548   
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 265,00 EUR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)  
s komentarjem, 2., posodobljena in dopolnjena izdaja

Urednice: mag. Nataša Belopavlovič, dr. Barbara Kresal, 
dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Darja Senčur Peček
Avtorji komentarja: Irena Bečan, mag. Nataša Belopavlovič, 
dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Barbara Kresal,  
dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Špelca Mežnar,  
mag. Ivan Robnik, dr. Darja Senčur Peček,  
dr. Martina Šetinc Tekavc
Stvarno kazalo: Dean Zagorac

V šestih letih po uveljavitvi zakona in treh letih po prvi izdaji 
velikega komentarja je bilo na področju delovnih razmerij več 
novosti, od sprememb zakonodaje ter stališč teorije in nadzor
nih organov do sodne prakse. Ista skupina že uveljavljenih av
torjev je zato pripravila posodobljeni komentar, ki zajema vse 
spremembe in novejšo sodno prakso, še zlasti pa bo v pomoč 
pri zakonskih določbah, ki v praksi omogočajo različne razlage 
ali pri katerih je zakonska ureditev zapletena in podnormirana.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-417-1 
Število strani: 1224
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 279,00 EUR
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Veliki komentar Zakona o pokojninskem  
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)   
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno 
zavarovanje

Urednik: dr. Andraž Rangus
Avtorji komentarja: dr. Andraž Rangus, Marijan Papež,  
Jože Kuhelj, mag. Mitja Žiher, Anton Dobrina,  
Irena Štrumbelj Trontelj
Stvarno kazalo: dr. Nana Weber

V komentarju so podrobno predstavljene novosti s področij 
obveznega in poklicnega zavarovanja, ki so se v zadnjih letih 
razvile v praksi zavoda in sodišč. Avtorji ob pojasnilih zakonskih 
določb tudi prikažejo, kako so zaživele v praksi. Zato je knjiga 
odličen pripomoček za vse, ki se s temi vprašanji srečujejo pri 
vsakdanjem delu, hkrati pa tudi znanstveno gradivo za nadgrad
njo znanja s tega področja. Knjiga vsebuje zakonsko besedilo s 
spremembami do vključno novele ZPIZ2E iz leta 2017.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-372-3
Število strani: 792
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 265,00 EUR

Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem 
in spremembami do vključno novele ZP-1J

Redaktorji: mag. Petra Čas, Hinko Jenull, mag. Nuša Orel
Avtorji komentarja: mag. Petra Čas, Suzana Gril, dr. Katja 
Filipčič, dr. Zvonko Fišer, dr. Polonca Kovač, Hinko Jenull, 
Špela Maček Guštin, mag. Nuša Orel, Matej Perpar,  
dr. Liljana Selinšek
Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič

V knjigi je objavljeno zakonsko besedilo s spremembami, uve
denimi z novelo ZP1J leta 2016. Po uvodnih komentarjih k 
poglavjem zakona so podrobno komentirani posamezni členi, 
dodani pa so tudi številni primeri iz sodne prakse in strokovne 
literature.
Komentar je namenjen prekrškovnim organom (policija, inšpek
cije, redarstva itd.), sodnikom, odvetnikom, pravnikom v gospo
darstvu in državni upravi ter drugim strokovnjakom na področju 
prekrškov, ki jim bo zanesljiva podpora pri strokovnem delu.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-379-2
Število strani: 1208
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 295,00 EUR
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Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)  
s komentarjem in sodno prakso

Avtor komentarja: dr. Matjaž Tratnik
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

Komentar je zasnovan izrazito praktično. Posamezni instituti 
zemljiškoknjižnega in stvarnega prava so obravnavani toliko, 
kot je potrebno za razumevanje zakonskih določb. Členom je 
dodana obsežna sodna praksa. Citirani so najpomembnejši deli 
iz obrazložitev odločb, jedra pa so praviloma izpuščena. Izbrane 
so predvsem odločbe po letu 2011, ko so bile z novelo ZZK1C 
uvedene bistvene spremembe. Zakonska določila so razložena 
preprosto in razumljivo, še zlasti tista, ki so z nomotehničnega 
vidika zelo obsežna in zahtevna, druga, ki so sama po sebi povsem 
jasna, pa niso posebej komentirana. V zakonskem besedilu so 
upoštevane spremembe do vključno Uradnega lista RS št. 14/15.
Knjiga je dosegljiva tudi v elektronski obliki na portalu IUSINFO.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-337-2
Število strani: 600
Leto izdaje: 2016
Cena z DDV: 155,00 EUR

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

Zakon o javnem naročanju, ki je uveljavil reformo javnega na
ročanja, zahtevano v direktivah 2014/24/EU in 2014/25/EU, je 
prinesel številne nomotehnične in vsebinske spremembe. Vsa 
javna naročila, tako na splošnem kot na infrastrukturnem pod
ročju, so tako urejena v istem predpisu. Vsebinske spremembe 
so uvedle večjo prožnost v postopkih javnega naročanja, normi
rani so bili novi postopki. Opredelitev naročnikov na splošnem 
področju ni bila bistveno spremenjena, pri izbiri postopka odda
je javnega naročila imajo zdaj več avtonomije. Krog naročnikov 
na infrastrukturnem področju pa je bil zožen. Spremenjeni so 
bili tudi vrednostni pragi za objavo na portalu javnih naročil in v 
Uradnem listu EU. Komentar pozornost namenja novim in spre
menjenim pravilom ter odpravi nejasnosti v prejšnji ureditvi. V 
zakonskem besedilu so upoštevane spremembe do vključno 
Uradnega lista RS št. 91/15.
Knjiga je dosegljiva tudi v elektronski obliki na portalu IUSINFO.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-325-9
Število strani: 444
Leto izdaje: 2016
Cena z DDV: 155,00 EUR
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Veliki komentar Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), 2. izdaja, spremembe do vključno 
novele ZGD-1H

Redaktor: dr. Marijan Kocbek
Avtorji komentarja: dr. Marijan Kocbek, dr. Rado Bohinc,  
dr. Borut Bratina, dr. Mirko Ilešič, dr. Šime Ivanjko,  
dr. Rajko Knez, dr. Marjan Odar, dr. Hilda Marija Pivka,  
dr. Nina Plavšak, dr. Peter Podgorelec, dr. Saša Prelič, 
mag. Jerneja Prostor, mag. Dušan Pšeničnik,  
dr. Krešo Puharič, dr. Bojan Zabel
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor

V velikem komentarju je podrobno, po členih, komentiran 
ZGD1 z upoštevanimi spremembami do vključno novele H iz 
leta 2013. Posebno poglobljeno so komentirane določbe, uve
dene z novelami od A do H, ter spremenjeni, dopolnjeni in novi 
korporacijskopravni instituti. Komentar je bistveno dopolnjen 
z relevantno sodno prakso Vrhovnega sodišča in višjih sodišč.
Prva knjiga zajema splošni del in osebne družbe ter del delni
ške družbe (1.–252. člen), druga knjiga zajema delniško druž
bo, evropsko delniško družbo, komanditno delniško družbo in 
družbo z omejeno odgovornostjo (253.–526. člen), tretja knjiga 
pa povezane družbe, statusna preoblikovanja in preostale do
ločbe (527.–709. člen). V tretji knjigi je tudi stvarno kazalo.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-286-3
Število strani: 846, 980, 
948 (skupaj 2774)
Leto izdaje: 2014
Cena z DDV: 560,00 EUR

Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
(ZNPPol) s komentarjem

Urednik: Mile Nunič
Avtorji komentarja: dr. Miroslav Žaberl, Mile Nunič, 
mag. Tatjana Bobnar, mag. Robert Ferenc,  
mag. Gregor Hudrič, Alojz Senčar 
Stvarno kazalo: Mile Nunič

V podrobnem komentarju avtorji po členih odgovarjajo na vpra
šanja o sistematiki policijskih nalog in pooblastil, razlagajo te
meljne institute policijskega prava in policijske stroke, splošna 
načela ter posamezna policijska pooblastila, sistem kontrole in 
pritožbeni mehanizem zoper postopke policistov. Vključene so 
tudi sodne odločitve slovenskih sodišč in Evropskega sodišča za 
človekove pravice. V zakonskem besedilu so upoštevane spre
membe do vključno Uradnega lista RS št. 15/13. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-310-5
Število strani: 488
Leto izdaje: 2015
Cena z DDV: 80,00 EUR
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Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1)  
s komentarjem in Zakon o zasebnem varovanju 
(ZZasV-1) s komentarjem

Redaktor: Simon Savski
Avtorji komentarja: Simon Savski, mag. Boris Grilc,  
mag. Srečko Jarc, mag. Zdravko Mele

Zakon o detektivski dejavnosti in Zakon o zasebnem varovanju, 
ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 17/11, veljata pa od 
16. marca 2011, sta odstranila nekatere administrativne ovire, 
določneje opredelila pogoje za opravljanje dejavnosti in odpra
vila nekatere nejasnosti prejšnjih predpisov. Zakon o detektiv
ski dejavnosti pomeni uskladitev s pravom EU. Avtorji komen
tarja so dobri poznavalci sodne prakse in ustavnih odločitev, 
saj so sodelovali pri pripravi zakonov ter odgovorov na sod ne 
ali ustavne zahteve. V komentarjih k posameznim členom so 
posebno pozornost namenili težavam, s katerimi se srečujejo 
uporabniki zakonov v praksi, zato so dodani predlogi rešitev in 
ustreznega ravnanja.
Knjiga je namenjena sodnikom, odvetnikom, notarjem, pra
vobranilcem in tožilcem, zasebnim detektivom, družbam za 
zasebno varovanje, zaposlenim na Detektivski zbornici RS in 
Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, zaposle
nim na ministrstvih, v upravnih enotah in v večjih gospodarskih 
družbah ter študentom.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-194-1
Število strani: 384
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 98,00 EUR

Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)  
s komentarjem in sodno prakso

Avtor komentarja: dr. Jernej Podlipnik

Zakon o davku na dediščine in darila, ki velja od 1. januarja 
2007, je nadomestil tisti del republiškega Zakona o davkih ob
čanov, v katerem je bila urejena tudi obdavčitev podedovanega 
in podarjenega premoženja. Sprejet je bil predvsem z name
nom odpraviti podnormiranost prejšnje ureditve. 
Komentarju po členih so dodani pojasnila Davčne uprave RS in 
relevantna sodna praksa. Knjiga je delovni pripomoček za no
tarje, odvetnike, sodnike in davčne organe, hkrati pa priročnik 
za vse druge, ki želijo preveriti, ali imajo zaradi prejema dedišči
ne, darila, premoženja po pogodbi o dosmrtnem preživljanju, 
izročilni pogodbi ipd. kakršnekoli davčne obveznosti. 
V knjigo je vložen dodatek o vplivu odločbe Ustavnega sodišča 
UI313/13 na odmero davkov na dediščine in darila. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-266-5
Število strani: 132
Leto izdaje: 2013 
Cena z DDV: 36,00 EUR

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-detektivski-dejavnosti-zdd-1-s-komentarjem-in-zakon-o-zasebnem-varovanju-zzasv-1-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-davku-na-dediscine-in-darila-s-komentarjem-in-sodno-prakso
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Zakon o alternativnem reševanju sodnih 
sporov (ZARSS), Zakon o mediaciji v civilnih  
in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) s komentarjem 
in Zakon o arbitraži (ZArbit) s pojasnili

Komentar ZARSS: Aleš Zalar, Bojana Jovin Hrastnik
Komentar ZMCGZ: dr. Matija Damjan
Pojasnila ZArbit: dr. Lojze Ude, dr. Matija Damjan,  
dr. Špelca Mežnar, dr. Ana Vlahek

V knjigi so zbrani trije zakoni, ki v Sloveniji urejajo alternativno 
reševanje sporov:
• Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS, 

Urad ni list RS, št. 97/09), s podrobnim komentarjem po čle
nih,

• Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ, 
Uradni list RS, št. 56/08), s podrobnim komentarjem po čle
nih, in

• Zakon o arbitraži (ZArbit, Uradni list RS, št. 45/08), s pojasnili.
Komentarji in pojasnila bodo odvetnikom, pravnikom v zaseb
nem in javnem sektorju, sodnikom, arbitrom in mediatorjem 
opora pri svetovanju ter odločanju o različnih vidikih arbitraže 
in mediacije.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-144-6
Število strani: 212
Leto izdaje: 2010 
Cena z DDV: 98,00 EUR

Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) s komentarjem

Avtor komentarja: Mile Nunič, spec.

Podroben komentar po členih celovito obravnava področje 
javnih zbiranj. Avtor odgovarja na vprašanja o načrtovanju in 
izvajanju nalog za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru, 
posebej pa obravnava varovanje športnih prireditev in prikazuje 
posebnosti pri varovanju prireditev v specifičnih okoljih, kot 
so diskoteke in nočni lokali. Podrobneje predstavlja pogoje za 
dopustnost omejevanja pravice do javnega zbiranja. Vključene 
so tudi sodne odločitve pristojnih organov in primerjave z zakoni 
nekaterih drugih držav EU.
Leta 2011 sprejeta novela ZJZE je dopolnila zakon v zvezi z 
organizacijo in izvedbo javnih zbiranj na cesti. S to spremembo 
je področje javnih zbiranj celovito in sistemsko urejeno v enem 
zakonu. V knjigi je objavljeno uradno prečiščeno zakonsko 
besedilo. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961.247-192-7
Število strani: 152
Leto izdaje: 2011
Cena z DDV: 42,00 EUR

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-alternativnem-resevanju-sodnih-sporov-zakon-o-mediaciji-v-civilnih-in-gospodarskih-zadevah-s-komentarjem-in-zakon-o-arbitrazi-s-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-javnih-zbiranjih-s-komentarjem
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Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)  
s komentarjem

Avtorja komentarja: dr. Roman Lavtar, mag. Bećir Kečanović

Zakon o občinskem redarstvu, objavljen v Uradnem listu RS 
št. 139/06, celovito ureja uresničevanje pristojnosti občine za 
ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja ob
činskega redarstva, poleg tega pa določa pogoje za opravljanje 
nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, poobla
stila občinskega redarja, uniformo, označbe in opremo občinskih 
redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-021-0  |  Število strani: 120
Leto izdaje: 2007  |  Cena z DDV: 38,00 EUR

Spremljajte GV Založbo in Pravno prakso na Facebooku. 

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-obcinskem-redarstvu-s-komentarjem
https://www.facebook.com/gvzalozba/
https://www.facebook.com/pravnapraksaslo/
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Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) 
z razširjenimi uvodnimi pojasnili

Redaktorja: dr. Vesna Rijavec, dr. Aleš Galič
Razširjena uvodna pojasnila: dr. Vesna Rijavec, dr. Aleš Galič, 
dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, Miha Verčko
Stvarno kazalo: Urška Kukovec

V uvodnih pojasnilih so podrobno predstavljene novosti, uvelja
vljene z novim Zakonom o nepravdnem postopku.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-452-2  |  Število strani: 448
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 146,00 EUR

Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili
z novelama KZ-1F in KZ-1G

Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec
Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k novelama KZ1F in KZ1G, ne
uradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami 
obeh in podrobno stvarno kazalo. Novosti so kritično analizirane; 
pri eni od novel se postavljajo celo vprašanja o ustavni spreje
mljivosti. Pojasnilom je dodano poglavje o položaju živali v ka
zenskem pravu, ki se navezuje na spremembe, uvedene z novelo 
Stvarnopravnega zakonika SPZB.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-443-0   |  Število strani: 368
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 146,00 EUR

Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi 
uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega  
naloga za zamrznitev bančnih računov, z novelo ZIZ-L

Razširjena uvodna pojasnila: dr. Andrej Ekart, dr. Vesna Rijavec

Novela ZIZL je na področju izvršbe prinesla vrsto novosti, ki so v 
razširjenih uvodnih pojasnilih podrobno predstavljene, tako teo
retično kot s stališča praktičnih izkušenj, kar bo bralcem olajšalo 
razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi. V 
knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakona z vidni
mi spremembami novele. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-408-9  |  Število strani: 532
Leto izdaje: 2019  |  Cena z DDV: 146,00 EUR

Zakoni z uvodnimi pojasnili
Hiter odgovor na vaša vprašanja ob spremembah in dopolnitvah zakonov  
ter ob sprejetju novih.

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-z-novelama-kz-1f-in-kz-1g-z-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-z-uvodnimi-pojasnili-1303
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Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),  
Gradbeni zakon (GZ) ter Zakon o arhitekturni  
in inženirski dejavnosti (ZAID)  
z razširjenimi uvodnimi pojasnili

Razširjena uvodna pojasnila: mag. Mojca Štritof Brus

Knjiga vsebuje razširjena uvodna pojasnila treh predpisov, ki 
na novo urejajo prostor in graditev objektov ter se uporablja
jo od 1. junija 2018, in vsa tri zakonska besedila. V pojasnilih je 
vsak zakon predstavljen posebej. Avtorica predstavi zakonodaj
ne novosti, namen, vsebino in posamezne institute ter opozori 
na spremembe v primerjavi s prej veljavno zakonodajo in širšo 
ureditvijo posameznega področja. Pojasnjene so tudi številne 
prehodne in končne določbe, v katerih je urejena med drugim 
veljavnost prejšnjih predpisov, ki jih ti predpisi nadomeščajo ozi
roma spreminjajo.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-404-1 
Število strani: 580
Leto izdaje: 2019 
Cena z DDV: 160,00 EUR

Zakon o evidentiranju nepremičnin  
z uvodnimi pojasnili,  z novelo ZEN-A

Uvodna pojasnila: mag. Marijana Vugrin

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki se uporablja od 
leta 2006, je bil leta 2018 z novelo ZENA prvič pomembneje 
spremenjen. Uvodna pojasnila ponujajo sistematičen pregled 
vsebine zakonskih določb s poudarki na spremembah iz novele, 
podkrep ljena pa so z avtoričinimi izkušnjami iz prakse in pripo
ročili za pravilno interpretacijo podatkov, vodenih v zemljiškem 
katastru in katastru stavb, ter priporočili za uporabo teh podat
kov v različne namene. Knjiga vsebuje uvodna pojasnila in ne
uradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami 
novele.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-405-8 
Število strani: 208
Leto izdaje: 2019 
Cena z DDV: 160,00 EUR

Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili,  
z novelo ZKP-N

Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Markelj

V uvodnih pojasnilih so predstavljene obsežne spremembe, ki 
so bile v ureditev kazenskega postopka v Republiki Sloveniji uve
dene z novelo ZKPN, objavljeno v Uradnem listu RS št. 22/19. 
Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo z vidnimi spre
membami novele. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-419-5  |  Število strani: 480
Leto izdaje: 2019  |  Cena z DDV: 116,00 EUR

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-urejanju-prostora-gradbeni-zakon-ter-zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
https://www.gvzalozba.si/zakon-o-urejanju-prostora-gradbeni-zakon-ter-zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-z-razsirjenimi-uvodnimi-pojasnili
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Družinski zakonik (DZ) z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Nana Weber

V obsežnih uvodnih pojasnilih so celovito predstavljene spre
membe, ki jih je v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o zakon
ski zvezi in družinskih razmerjih uvedel Družinski zakonik. Uvodna 
pojasnila so razčlenjena na sedem sklopov, v katerih so novosti 
sistematično prikazane po posameznih področjih.
Knjiga vsebuje uvodna pojasnila, zakonsko besedilo in stvarno 
kazalo.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-388-4  |  Število strani: 296 
Leto izdaje: 2018  |  Cena z DDV: 145,00 EUR

Kazenski zakonik (KZ-1) z uvodnimi pojasnili, 
z novelo KZ-1E

Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga
Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k noveli KZ1E, neuradno preči
ščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in po
drobno stvarno kazalo.
Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-382-2  |  Število strani: 332
Leto izdaje: 2018  |  Cena z DDV: 129,00 EUR

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)  
z uvodnimi pojasnili, z novelo ZPP-E

Uvodna pojasnila: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec,  
dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart
Stvarno kazalo: Katja Drnovšek

Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preuče
vanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo 
prenovljenih in novih določb v praksi. Novela ZPPE, ki se upo
rablja od 14. septembra 2017, je druga najobsežnejša doslej in 
pomembno posega v ureditev pravdnega postopka.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-380-8  |  Število strani: 416
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 146,00 EUR
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Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)  
z uvodnimi pojasnili, z novelo ZGD-1J

Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor

Uvodnim pojasnilom k noveli ZGD1J so dodana tudi uvodna 
pojasnila k noveli ZGD1I, poleg zakonskega besedila z vidnimi 
spremembami novele ZGD1J pa sta objavljeni še besedili obeh 
novel. Pri praktični uporabi zakona in novele je zelo dobrodošlo 
podrobno stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje korporacij
ske institute po posameznih gospodarskih družbah.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-363-1  |  Število strani: 876
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 146,00 EUR

Ustava Republike Slovenije z uvodnim pojasnilom  
9., dopolnjena izdaja

Uvodno pojasnilo: dr. Igor Kaučič
Stvarno kazalo: dr. Bruna Žuber

V knjigi so zbrani poglavitni (formalni) akti slovenskega ustavne
ga prava. V njej so poleg besedila ustave tudi avtentična besedila 
vseh ustavnih zakonov o spremembi in izvedbi ustave ter Temelj
ne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slo
venije in ustavnih zakonov za njeno izvedbo. Deveta izdaja vse
buje novi, 70.a člen, ki opredeljuje pravico do pitne vode. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-353-2  |  Število strani: 192 
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 30,00 EUR

Obligacijski zakonik (OZ) z uvodnimi pojasnili 
2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Uvodna pojasnila: dr. Damjan Možina
Stvarno kazalo: Mitja Pukšič

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo Obligacijske
ga zakonika (Uradni list RS, št. 64/16) s spremenjenimi in dopol
njenimi uvodnimi pojasnili, uradno prečiščeno besedilo Zakona 
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO1) ter 
stvarno kazalo.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-394-5  |  Število strani: 480
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 48,00 EUR
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Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili 
z novelami ZP-1H do ZP-1J

Uvodna pojasnila: dr. Liljana Selinšek
Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k novelam ZP1H do ZP1J in 
zakonsko besedilo z vidnimi spremembami vseh treh novel. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-329-7  |  Število strani: 336
Leto izdaje: 2016  |  Cena z DDV: 116,00 EUR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP) z uvodnimi pojasnili, z novelo ZFPPIPP-G

Uvodna pojasnila: mag. Mojca Muha

V uvodnih pojasnilih so predstavljene spremembe in dopolnitve 
zakona, uveljavljene z novelo ZFPPIPPG, ki velja od 26. aprila 
2016. Knjiga vsebuje tudi zakonsko besedilo z vidnimi spremem
bami novele. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-344-0  |  Število strani: 356
Leto izdaje: 2016  |  Cena z DDV: 118,00 EUR

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)  
z uvodnimi pojasnili, z novelo ZGD-1I

Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k leta 2015 sprejeti noveli 
ZGD1I, zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in 
podrobno stvarno kazalo. 
Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-316-7  |  Število strani: 738 
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 118,00 EUR
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Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon  
o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih 
storitev (ZJNVETPS) z uvodnimi pojasnili, 
z novelama ZJN-2E in ZJNVETPS-E

Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc

V uvodnih pojasnilih so predstavljene najpomembnejše spre
membe, ki sta jih v Zakon o javnem naročanju ter Zakon o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področ ju in področju poštnih storitev uvedli leta 2014 sprejeti 
noveli ZJN2E in ZJNVETPSE. Knjiga vsebuje še zakonsko be
sedilo s spremembami novel.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-251-1 
Število strani: 704
Leto izdaje: 2013 
Cena z DDV: 96,00 EUR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP) z uvodnimi pojasnili  
z novelo ZFPPIPP-E

Uvodna pojasnila: dr. Nina Plavšak

Knjiga vključuje uvodna pojasnila k leta 2016 sprejeti noveli 
ZFPPIPPE, shematske prikaze posameznih položajev ter čisto
pis zakona z vidnimi spremembami prejšnjih novel in ZFPPI
PPE. Uvodna pojasnila so zasnovana tako, da dopolnjujejo 
uvodna pojasnila iz obeh predhodnih izdaj (2008 in 2011; do
dana je preglednica povezav med uvodnimi pojasnili 2008 in 
uvodnimi pojasnili 2011).

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-256-6 
Število strani: 356
Leto izdaje: 2013 
Cena z DDV: 110,00 EUR

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-277-1 
Število strani: 306
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 46,00 EUR

Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2) z obširnimi uvodnimi pojasnili  
in podrobnim stvarnim kazalom

Uvodna pojasnila: Peter Pogačar, Anka Tominšek, Lučka 
Böhm, Dušan Bavec, mag. Peter Filipič, dr. Grega Strban,  
dr. Andraž Rangus, Marijan Papež, Jože Kuhelj, Polonca  
Čižman Žagar, Miran Kalčič, Irena Štrumbelj Trontelj
Stvarno kazalo: dr. Nana Weber

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel 
veljati 1. januarja 2013, je prinesel precej pomembnih spre
memb, ki so v knjigi podrobno predstavljene. Uvodna pojasnila 
vsebujejo tudi splošni uvod in poglavje o socialnem dialogu 
s pogledom predstavnikov socialnih partnerjev in ponudnika 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V knjigi 
je objavljeno zakonsko besedilo z novelo ZPIZ2A in podrobno 
stvarno kazalo.
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Predpisi s področja ekološkega kmetijstva  
z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: mag. Darja Kropivšek

V knjigi so pojasnjeni vsi instituti s področja ekološke pridelave 
kmetijskih pridelkov in živil, ki so urejeni z Uredbo št. 834/2007 
o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, z iz
vedbeno uredbo, Uredbo št. 889/2008, ki vsebuje podrobna 
pravila za izvajanje osnovne uredbe, s Pravilnikom o ekološki 
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni 
list RS, št. 71/10, 94/10) ter s Pravilnikom o določitvi območij, ki 
so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 103/11). 
Objavljena so tudi prečiščena besedila obeh uredb in obeh na
cionalnih predpisov s pojasnili. Vključena je dopolnitev Uredbe 
889/2008 glede ekološkega vina.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-212-2 
Število strani: 342  
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 58,00 EUR

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (ZPVPJN) z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc, Vida Kostanjevec

Uvodna pojasnila opozarjajo na novosti in razlike v primerjavi s 
prejšnjo ureditvijo ter pojasnjujejo novo ureditev Zakona o prav
nem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki velja od 3. julija 
2011. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961- 247-183-5  |  Število strani: 138
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 48,00 EUR

Zakon o sodnih taksah (ZST-1),  
Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT),  
Notarska tarifa z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila ZST1: dr. Jasna Murgel, mag. Petra Čas
Uvodna pojasnila ZOdvT: mag. Janez Tekavc
Uvodna pojasnila k Notarski tarifi: Marjana Tičar Bešter

Knjiga vsebuje prečiščeno besedilo Zakona o sodnih taksah (Ura
dni list RS, št. 37/08, 97/10) z vidnimi spremembami novele 
ZST1A iz leta 2010, ki so pojasnjene v uvodnih pojasnilih. V knji
gi sta objavljena tudi Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 
67/08, 35/09) z uvodnimi pojasnili in Notarska tarifa (Urad ni list 
RS, št. 94/08) z uvodnimi pojasnili.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-167-5  |  Število strani: 264
Leto izdaje: 2011 / dodatek 2013  |  Cena z DDV: 46,00 EUR

Dodatek:  
Novosti ZST-1B
Knjigi je priložen do-
datek, v katerem so 
pojasnjene bistvene 
spremembe novele 
ZST-1B. 
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Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili, 
z novelama ZP-1F in ZP-1G

Uvodna pojasnila: Hinko Jenull, dr. Liljana Selinšek
Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin

Leta 2011 je bil Zakon o prekrških spremenjen in dopolnjen z 
novelo ZP1G. V uvodnih pojasnilih so podrobno obravnavane 
spremembe in dopolnitve iz novel ZP1F in ZP1G, vključno s pre
hodnimi in končnimi določbami. V knjigi je objavljeno prečiščeno 
besedilo zakona z vidnimi spremembami, ki sta jih prinesli noveli 
ZP1F in ZP1G. Dodano je obsežno stvarno kazalo.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-169-9  |  Število strani: 402
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 66,00 EUR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP) z uvodnimi pojasnili,  
z novelami ZFPPIPP-A do ZFPPIPP-D

Uvodna pojasnila: dr. Nina Plavšak

V uvodnih pojasnilih so razložene najpomembnejše spremembe 
zakona na podlagi novel od A do D. Zaradi večje uporabnosti so 
dodani podrobni shematski prikazi pravil o uveljavljanju terjatev 
ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku in pra
vil o prodaji premoženja stečajnega dolžnika. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-199-6  |  Število strani: 382
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 135,00 EUR

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon  
o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih 
storitev (ZJNVETPS) z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc

Z uveljavitvijo novele ZJN2B leta 2010 se je spremenila več kot 
polovica členov ZJN2. Spremenila so se tudi pravila zakona o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem pod
ročju in področju poštnih storitev. V knjigi je objavljeno neuradno 
prečiščeno besedilo zakonov z vidnimi spremembami. Uvodni 
komentar opozarja na najpomembnejše obveznosti naročnikov 
in ponudnikov.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-137-8  |  Število strani: 388
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 53,00 EUR
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Zakon o zadrugah (ZZad) z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Franci Avsec, Primož Žerjav
Stvarno kazalo: dr. Franci Avsec

V obsežnih uvodnih pojasnilih so predstavljene glavne spre
membe in dopolnitve iz novele ZZadC v povezavi s predpisi 
Evropske unije. V knjigi je objavljeno uradno prečiščeno besedilo 
zakona (ZZadUPB2, Uradni list RS, št. 97/09). Dodano je stvar
no kazalo.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-135-4  |  Število strani: 208
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 65,00 EUR

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)  
z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: Nataša Pirc Musar, Urban Brulc

Zakon o pacientovih pravicah je bil objavljen v Uradnem listu RS 
št. 15/08. V uvodnih pojasnilih so predstavljene zakonske določ
be, razlogi zanje in odprta vprašanja, ki se porajajo ob ureditvi 
posameznih institutov v praksi.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-057-9  |  Število strani: 190
Leto izdaje: 2008  |  Cena z DDV: 42,00 EUR

Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili,  
z novelo ZP-1E 

Uvodna pojasnila: Špela Maček Guštin, Hinko Jenull
Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin

Knjiga vsebuje izčrpna uvodna pojasnila, neuradno prečiščeno 
besedilo ZP1 z upoštevanimi spremembami novele ZP1E, pre
hodne določbe in stvarno kazalo. 
Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-050-0  |  Število strani: 350
Leto izdaje: 2008  |  Cena z DDV: 49,00 EUR
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Zakoni in predpisi
Hiter odgovor na vaša vprašanja ob spremembah in dopolnitvah zakonov  
ter ob sprejetju novih.

Obligacijski zakonik (OZ)
Neuradno prečiščeno besedilo s spremembami do oktobra 2020

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakona z vse
mi spremembami, objavljenimi v Uradnem listu RS do vključno 
št. 20/18. K njeni uporabnosti pripomore pregledno kazalo čle
nov.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-454-6  |  Število strani: 396
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 32,00 EUR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
z novelo ZFPPIPP-G
Neuradno prečiščeno besedilo z novelo ZFPPIPP-G  
in spremembami do marca 2019

Priročna knjiga poleg čistopisa zakonskega besedila z upošteva
nimi spremembami, objavljenimi v Uradnem listu RS do vključno 
št. 54/18, vsebuje tudi prehodne in končne določbe vseh novel 
do vključno ZFPPIPPG. K njeni uporabnosti pripomore pregled
no kazalo členov.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-413-3  |  Število strani: 520
Leto izdaje: 2019  |  Cena z DDV: 32,00 EUR

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo Zakona o 
pravdnem postopku z novelo ZPPD in spremembami, objavlje
nimi v izdajah Uradnega lista RS do vključno št. 57/09.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-132-3  |  Število strani: 160 
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 25,00 EUR
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Zbirka Pravna obzorja
V zbirki Pravna obzorja izhajajo nove temeljne pravne monografije slovenskih 
avtorjev in ponatisi starejših nosilnih del. Pravna obzorja bogatijo prevodi 
klasičnih del in del sodobnih avtorjev, ki so tehtna tudi za slovenski prostor. 
Zbirko ureja dr. Marijan Pavčnik.

Temelji kazenskega procesnega prava

Avtorji: dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Primož Gorkič, 
dr. Zvonko Fišer
Imensko in stvarno kazalo: dr. Primož Gorkič

Monografija pregledno in celovito obravnava razvoj, temeljne 
pojme in načela kazenskega procesnega prava ter faze kazen
skega postopka. Bralcu ponudi teoretična, zgodovinska in pri
merjalna izhodišča k ureditvi posameznih institutov procesne
ga prava, nato pa vanje umesti veljavno ureditev slovenskega 
kazenskega procesnega prava. Pri tem črpa iz bogate judikatu
re domačih in tujih sodišč. Namenjena je študentom kazensko
pravnih znanosti in vsem, ki se pri delu srečujejo s kazenskim 
postopkom.

Vezava: trda  
ISBN: 978-961-247-439-3
Število strani: 612
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 97,00 EUR

Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava,  
6., pregledana in dopolnjena izdaja  
(s poglavjem dr. Aleša Novaka)

Avtorja: dr. Marijan Pavčnik, dr. Aleš Novak

Teorija prava je prva monografija te vrste v slovenskem jeziku. 
Delo obravnava temeljne prvine, s katerimi se spoprijema te
orija prava, njegova ambicija pa je, da prispeva k razumevanju 
prava.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-448-5  |  Število strani: 688
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 48,00 EUR
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Rimsko pravo 
4., pregledana in dopolnjena izdaja

Avtor: dr. Janez Kranjc

Knjiga celovito predstavlja sistem rimskega prava, ki že dva ti
soč let spremlja in sooblikuje pravni razvoj v Evropi in drugod. 
Predstavitev temeljnih pravnih institutov civilnega prava avtor 
vpenja med rimske pravne vire in njihovo konkretizacijo v so
dobnih civilnih zakonikih. Uvodnemu pregledu rimske politične 
zgodovine in zgodovine rimskega prava sledi pregled rimskega 
osebnega, stvarnega, obligacijskega in dednega prava.
Četrta izdaja je pregledana in dopolnjena z nekaj novimi nave
dki literature in virov, kar naj olajša nadaljnje delo tistim, ki jih 
zanima o rimskem pravu kaj več, kot ponuja ta knjiga. Cilj nove 
izdaje pa je bilo tudi preoblikovanje nekaterih formulacij, ki so 
se izkazale za premalo jasne, v boljše in lažje razumljive.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-437-9
Število strani: 956
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 96,00 EUR

Pravo in revolucija

Avtor: dr. Leonid Pitamic
Urednik: dr. Marijan Pavčnik
Avtor spremne razprave: dr. Aleš Novak
Imensko in stvarno kazalo: dr. Mojca Zadravec

»Ne bomo ustvarjali, ne bomo delili in ne bomo našli pravice, če 
ni pravičnosti v nas!« S temi pomenljivimi besedami je Leonid 
Pitamic pred skoraj stoletjem sklenil uvodno predavanje na 
ljub ljanski pravni fakulteti.
Pitamičevo besedilo obravnava aktualne izzive svojega časa, a 
je ohranilo vso svojo svežino in aktualnost za današnji čas. Gre 
za klasiko slovenske pravne misli, ki nas danes, sto let po na
stanku, morda nagovarja celo bolj jasno in neposredno.

Vezava: trda, mali format  
ISBN: 978-961-247-418-8
Število strani: 116
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 15,00 EUR

Boj za pravno znanost

Avtor: Hermann Kantorowicz
Urednik in avtor uvodne razprave: dr. Aleš Novak
Imensko in stvarno kazalo: dr. Aleš Novak
Prevod: Vera Lamut

Kratko besedilo je zamajalo tradicionalno razumevanje prava v 
nemškem prostoru ob začetku 20. stoletja in pomembno vpli
valo na ves svet. Če iščemo izvore sodobnega razumevanja so
dniškega odločanja in prava na splošno, je Kantorowiczev Boj 
za pravno znanost neizbežna izhodiščna točka.

Vezava: trda, mali format 
ISBN:  978-961-247-434-8 
Število strani: 136
Leto izdaje: 2020 
Cena z DDV: 20,00 EUR
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Dve razpravi o pravu in morali

Avtor: Herbert L. A. Hart 
Urednik in avtor spremne študije: dr. Aleš Novak 
Prevod: Vera Lamut 

V knjižici sta prevedeni razpravi Pozitivizem ter ločitev prava in 
morale ter Nov izziv pravnemu pozitivizmu Herberta L. A. Har
ta, najvplivnejšega angleško pišočega filozofa preteklega sto
letja. V njiju je na novo opredelil pojem pravnega pozitivizma, 
spodbudil pravnike k bolj kritičnemu motrenju prava ter pre
mišljeval o naravi pravnega razlogovanja in odločanja. Izbrani 
razpravi ponujata dostopen uvod v Hartovo pravno filozofijo, 
ki še danes ostaja temeljna referenčna točka pravnofilozofske 
razprave.
Zaokrožuje ju spremna študija dr. Aleša Novaka, knjižica pa 
vsebuje tudi imensko in stvarno kazalo.

Vezava: trda, mali format 
ISBN: 978-961-247-398-3
Število strani: 156
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 25,00 EUR

Med jasnostjo in nedoločenostjo 
Pravna terminologija v zgodovini, teoriji in praksi

Uredniki: dr. Mateja Jemec Tomazin, dr. Katja Škrubej, 
dr. Grega Strban
Avtorji: dr. Matej Accetto, dr. Tanja Fajfar,  
dr. Richard Gamauf, dr. Karl Hendrickx, dr. Vid Jakulin, 
dr. Mateja Jemec Tomazin, dr. Marko Kambič,  
dr. Janez Kranjc, Luka Mišič, dr. Barbara Novak,  
dr. Marijan Pavčnik, dr. Marko Petrak,  
dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. Grega Strban, 
dr. Katja Škrubej, dr. Mojca Žagar Karer

Za pravo je jezik že od nekdaj osnovno sredstvo nenasilnega 
sporazumevanja. Pri tem uporablja terminologijo, ki kaže, da 
se v trdnem ogrodju pojmovnega sistema skozi čas ne spre
minja pogosto, hkrati pa se pojavljajo vedno nove potrebe po 
natančnejših poimenovanjih. Zato bralca že naslov znanstvene 
monografije vabi k opazovanju večnega nihala, ki se giblje od 
jasnosti do namerne nedoločenosti. Prispevki 16 strokovnja
kov s področij prava in jezikoslovja odpirajo nova raziskovalna 
vprašanja in ponujajo priporočila, kako najučinkoviteje delova
ti v pravnem jeziku.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-411-9
Število strani: 496
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 38,00 EUR
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Zakonsko (ne)pravo

Urednik: dr. Marijan Pavčnik
Prevod: Amalija Maček
Avtorji prispevkov: Gustav Radbruch, Arthur Kaufmann,  
dr. Marijan Pavčnik

Knjiga malega formata vsebuje razprave Gustava Radbrucha 
(1878–1949), Arthurja Kaufmanna (1923–2001) in Marijana 
Pavčnika, ki osvetlijo argument neprava ter vprašanja Radbru
chove formule in odgovornosti pravnikov za pravno državo. 
Argument zakonskega neprava je najbolj izostreno izoblikoval 
Radbruch v članku Zakonsko nepravo in nadzakonsko pravo 
(1946). Nosilna teza članka je, da pozitivni zakon, ki nevzdrž no 
nasprotuje temeljnim (človekovim) pravicam, ni pravo. Ta argu
ment je danes znan kot Radbruchova formula. O njej, o njenem 
pomenu in o odgovornosti pravnikov govori tudi Kauf mannovo 
pismo vnuku Finnu (1999/2000). V knjižici je ponatis njena še 
urednikova razprava Zakonsko (ne)pravo (2013).  

Vezava: trda, mali format 
ISBN: 978-961-247-383-9
Število strani: 96
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 25,00 EUR

Pogledi sociologije prava 
2., pregledana in dopolnjena izdaja

Avtorja: dr. Albin Igličar, dr. Tilen Štajnpihler Božič

Knjiga obravnava raziskovanje socialnih izvorov in učinkov 
prava. Po predstavitvi raziskovalnega področja te znanstvene 
discipline in njenih metod so ob stališčih klasikov pojasnjene 
temeljne ugotovitve o razmerjih med družbo in pravom. Po
globljeno so razčlenjeni medsebojni vplivi prava na eni ter go
spodarstva, interesov, politike in drugih delov civilne družbe in 
države na drugi strani, kar se kaže v delovanju pravnih institu
cij, razvoju pravniških poklicev in stanju pravne kulture. 
Predstavljena so tako spoznanja sociologije prava v svetu kot 
njihova aplikacija na slovensko družbo. Celovit prikaz daje 
usmeritve za prihodnje raziskave ter za študij na dodiplomski 
in podiplomski stopnji.
Pregledana in dopolnjena izdaja prinaša posodobljen bogat 
nabor empiričnih podatkov, ki ponazarjajo učinkovanje prava 
v praksi, ter nove razlage stališč klasikov in nove raziskave o 
sodobnih razmerjih med družbo in pravom, široka tematika pa 
je še bolj jasno in pregledno sistematizirana.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-409-6
Število strani: 536
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 78,00 EUR
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Iskanje opornih mest

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Knjiga združuje avtorjeve razprave, članke in krajše zapise, ki so 
nastali v zadnjih desetih letih. Prispevki so samostojne enote, 
ki imajo lahko ustrezno svežino in sporočilo tudi v današnjih 
razmerah. Razvrščeni so v šest problemskih sklopov. Tisti v pr
vem se sprašujejo o izhodiščih prava in pravnega sistema, drugi 
sklop je namenjen pravnemu razumevanju in odločanju, tretji 
pa neodvisnosti sodnikov. Četrti sklop združuje krajša besedila 
o posameznih odprtih vprašanjih, v petem pa avtor razmišlja o 
bolonjskem pravnem študiju. Na koncu so občasni dnevniški 
zapiski.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-356-3
Število strani: 332
Leto izdaje: 2017
Cena z DDV: 29,00 EUR

Podjetje v pravu 
Pogledi pravne teorije podjetja

Avtor: dr. Bojan Zabel

Delo je zasnovano kot znanstvena monografija, ki si prizade
va ugotoviti zlasti družbenogospodarsko, pravno in ideološko 
ozadje pravne ureditve, s čimer podpira razumevanje in upora
bo podjetniškega prava. Prvi del obravnava podjetje kot orga
nizacijo z osebnim in stvarnim substratom, drugi del je name
njen upravljanju kot funkciji lastnine, v tretjem pa je v središču 
vrednotenje rezultatov podjetniške aktivnosti. V knjigi je celo
vito obdelana narava podjetja z njegovimi pojavnimi oblikami, 
prikaz zakonodajne ureditve pa je zato omejen na podatke, za
nimive za teoretično obravnavo.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-366-2
Število strani: 292
Leto izdaje: 2017
Cena z DDV: 66,00 EUR

Upravno procesno pravo 
Upravni postopek in upravni spor 
2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorja: dr. Erik Kerševan, dr. Vilko Androjna

V knjigi so podrobno predstavljene teoretične in praktične 
rešitve upravnega procesnega prava glede uporabe upravnega 
postopka pri odločanju pristojnih organov in upravnega spo
ra, vključena pa je tudi najnovejša sodna praksa slovenskih in 
evropskih sodišč. Zato je uporabna ne le kot učbenik univerzi
tetnega študija prava, temveč tudi kot znanstvena in strokovna 
opora pri delu uradnikov, odvetnikov in drugih pravnih strokov
njakov.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-376-1
Število strani: 720
Leto izdaje: 2017
Cena z DDV: 87,00 EUR

https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/iskanje-opornih-mest
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/podjetje-v-pravu
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293
https://www.gvzalozba.si/upravno-procesno-pravo-1293


26

Z
b

ir
k

a
 P

r
a

v
n

a
 o

b
z

o
r

ja
Medicinsko kazensko pravo 
2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: dr. Damjan Korošec

Knjiga Medicinsko kazensko pravo je edina slovenska znanstve
na monografija na pravnem področju, na katerem se prepletata 
znanje medicinske stroke in kazenskega prava, upoštevati pa je 
treba tudi druge znanosti, med drugim varstvo osebnih podat
kov in pacientovih pravic ter pravo socialne varnosti. Uporabna 
je za poglobljen znanstveni študij, hkrati pa je tudi učbenik in 
dragocen pripomoček praktikom, ki občutljive pravne in etične 
dileme medicinskega (kazenskega) prava razrešujejo v praksi.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-332-7  |  Število strani: 612
Leto izdaje: 2016  |  Cena z DDV: 58,00 EUR

Temelji mednarodnega prava 
2., pregledana in dopolnjena izdaja

Avtor: dr. Danilo Türk

Monografija ponuja vpogled v celotno sliko sodobnega med
narodnega prava in pojasnjuje njegove temeljne značilnosti, 
pozornost pa namenja tudi konkretnejšim vprašanjem in naj
novejšim razvojnim smernicam. Uporabna je kot učbenik na 
fakultetah in kot priročnik za prakso. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-386-0  |  Število strani: 524
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 66,50 EUR

Celotno ponudbo in več o knjigah najdete na  
www.gvzalozba.si.  

Vabljeni k ogledu in nakupu.
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Moralnost prava

Avtor: Lon L. Fuller
Avtor uvodne razprave: dr. Aleš Novak
Prevod: Vera Lamut

Fullerjeva Moralnost prava je eno velikih pravnofilozofskih del, 
ki so pustila globoko sled v prejšnjem stoletju in obetajo ple
menititi pravna iskanja tudi v prihodnosti. Avtor je pravo ra
zumel kot proces, v katerem tako ali drugače sodelujemo vsi. 
Njegov najizvirnejši prispevek k filozofiji prava je »procesno 
naravno pravo«, nabor zahtev notranje moralnosti prava, ki 
jih mora spoštovati vsak pravni red, ki želi upravičiti to ime. 
Delo se dotika pomembnih moralnih in etičnih vprašanj, te
meljnih predpostavk človeške skupnosti, medigre med pravom 
in znanostjo, iskanja pravičnosti in številnih drugih izzivov, ki 
nam pomagajo bolje razumeti predmet našega raziskovanja – 
pravo.
Besedilu so dodani obsežna uvodna razprava dr. Aleša Novaka 
ter imensko in stvarno kazalo. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-326-6
Število strani: 294
Leto izdaje: 2015
Cena z DDV: 52,00 EUR

Čista teorija prava kot izziv 
Reine Rechtslehre als Anregung

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Dvojezično delo združuje tri slovenske in štiri tuje razprave, ki 
sprejemajo Kelsnovo čisto teorijo prava kot izziv. Med drago
cenimi odzivi so tudi Pitamičeva iskanja, ki jim je namenjena 
osrednja pozornost. Čista teorija prava (še posebej teorija sto
pnjevitosti pravnega reda) odstira, kje so vsebinska vprašanja 
prava. Pitamičeva spoznanja se zelo približajo Radbruchovim. 
Končno spoznanje obeh je, da v pojem prava vključujeta tako 
faktično kot idealno stran prava. Faktična stran zajema pozi
tivni pravni red in učinkovitost tega reda, idealna pa se nanaša 
na vsebinsko (moralno) pravilnost prava. Njun skupni imeno
valec je, da gre za pravo vse dotlej, dokler njegova vsebina ni 
»nevzdržno« nepravična (Radbruch) oziroma »očitno, jasno in 
težko« nečlovečna (Pitamic). Spoznavanje normativne čistosti 
prava razgrinja polje, na katerem je človek (na primer sodnik) 
lahko ustvarjalen.

Vezava: trda
ISBN: 978-961- 247-307-5
Število strani: 188
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 19,90 EUR
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Pravo in družba 
Hrestomatija sociologije prava 
2., popravljena in dopolnjena izdaja

Urednik: dr. Albin Igličar
Avtorji: Eugen Ehrlich, dr. Jože Goričar, Georges Gurvitch, 
Jürgen Habermas, dr. Albin Igličar, Niklas Luhmann,  
Max Weber, dr. Anton Žun
Prevod: Amalija Mergole Maček

Stara modrost uči: kjer je družba, tam je pravo. To preprosto 
resnico so na začetku dvajsetega stoletja poglobljeno in siste
matično naprej razvijali veliki umi družboslovne misli Ehrlich, 
Weber, Gurvitch, Luhmann in Habermas. Na slovenskem sta 
jih povzemala in dopolnjevala Goričar in Žun. V knjigi so zbrani 
najznačilnejši odlomki iz njihovih znanstvenih del.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-269-6
Število strani: 350
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 58,00 EUR

Uvod v filozofijo prava 
2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Arthur Kaufmann
Prevod: Vera Lamut
Dodatek: dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik

Pravna dogmatika in filozofija prava nista v razmerju »po
membnejše ali manj pomembno« (A. Kaufmann). V resnici 
druga drugo dopolnjujeta. Dober pravnik ima razgled po pozi
tivnopravnih področjih, hkrati pa se sprašuje o naravi in smislu 
prava, o temeljnih (pravnih) vrednotah in o spoznavanju prava. 
Če ta vprašanja zanimajo tudi tiste, ki se ukvarjajo predvsem 
s pozitivnim pravom, je to v korist tako pravni dogmatiki kot 
filozofiji prava.
Delu sta dodani razpravi Aleša Novaka o izbranih poglavjih an
gloameriške pravne misli in Marijana Pavčnika o metodološki 
jasnosti in (ali) predmetni čistosti prava. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-239-9
Število strani: 396
Leto izdaje: 2013
Cena z DDV: 68,00 EUR
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Izročilo Občnega državljanskega zakonika

Urednica: dr. Ada Polajnar Pavčnik
Avtorji: dr. Marko Brus, dr. Mile Dolenc,  
dr. Francesca Fiorentini, dr. Tatjana Josipović,  
dr. Miha Juhart, dr. Marko Kambič,  
dr. Mateja Končina Peternel, dr. Helmut Koziol,  
dr. Janez Kranjc, dr. Damjan Možina, dr. Dušan Nikolić, 
dr. Ada Polajnar Pavčnik, dr. Willibald Posch,  
dr. J. Michael Rainer, dr. Claudia Rudolf, dr. Katja Škrubej,  
dr. Verica Trstenjak, dr. Ana Vlahek

Leta 2012 je minilo 200 let od uveljavitve avstrijskega Obč nega 
državljanskega zakonika v deželah avstrijske monarhije. Ob tej 
obletnici je bil v Ljubljani mednarodni simpozij v organizaciji 
Pravne fakultete. V knjigi so zbrani referati s simpozija, ki so 
bili posebej pripravljeni za natis v knjigi. Udeleženci so referate 
predstavili v slovenskem, hrvaškem, angleškem in nemškem 
jeziku. V teh jezikih so prispevki objavljeni tudi v knjigi.

Vezava: trda
ISBN: 978-981-247-240-5
Število strani: 422
Leto izdaje: 2013
Cena z DDV: 68,00 EUR

Justinijanove Institucije

Prevod, spremna beseda in stvarno kazalo: dr. Janez Kranjc

Justinijanove Institucije so prvi uradni pravni učbenik. Nastale 
so pred več kot poldrugim tisočletjem ter so pregled in sinteza 
skoraj devetstoletnega razvoja rimskega prava. 
Pod vodstvom Justinijanovega pravosodnega ministra Triboni
jana sta jih sestavila profesorja Teofil in Dorotej. Besedilo pre
pričuje z jasnostjo in aktualnostjo, zato ni naključje, da so ga 
evropski in občasno ameriški pravniki uporabljali in cenili vse 
do konca 19. stoletja ter da je bilo prevedeno v vse večje jezike. 
Današnji pravnik v njem najde številne ugotovitve, ki pričajo, 
da so številni pravni problemi in njihove rešitve nadčasovni, in 
kažejo, da je z ustreznim trudom in znanjem mogoče obliko
vati preprosta in razumljiva, pa kljub temu učinkovita pravna 
pravila.
Knjiga je namenjena pravnikom in izobražencem, ki se želijo 
seznaniti z rimskim pravom kot glavnim dosežkom rimske dr
žave. Rimsko pravo je poleg grške filozofije gotovo najdragoce
nejši dosežek antične kulture.
V knjigi je objavljeno besedilo v latinščini z vzporednim sloven
skim prevodom. Dodano je stvarno kazalo.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-234-4
Število strani: 516
Leto izdaje: 2012
Cena z DDV: 96,00 EUR
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Izbrane razprave 

Avtor: Ronald Dworkin
Urednik in avtor uvodne razprave: dr. Aleš Novak
Prevod: Vera Lamut

Ronald Dworkin je vodilni sodobni ameriški pravni filozof, ki je 
pustil pečat na pravni filozofiji, teoriji ustavnega prava in po
litični filozofiji dvajsetega stoletja. Zbirka razprav zajema nje
gova najznačilnejša pravnofilozofska besedila, ki že desetletja 
pomembno oblikujejo pravno teorijo in prakso v ameriškem in 
evropskem prostoru. Dworkinova dela so prevedena v vse po
membne svetovne jezike, v tej knjigi pa so njegova filozofsko 
pretanjena in iskriva razmišljanja prvič celovito predstavljena 
tudi v slovenskem prevodu.
Razpravam so dodani spremna študija ter imensko in stvarno 
kazalo.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-168-2
Število strani: 386
Leto izdaje: 2011
Cena z DDV: 58,00 EUR

Zakonodajna dejavnost 

Avtor: dr. Albin Igličar

Vsa opravila, ki so usmerjena v pripravljanje in pisanje zakon
skega predloga ter sprejemanje in izvrševanje zakona, označu
jemo z izrazom zakonodajni proces. 
Monografija poglablja znanstveno raziskovanje pravodajne de
javnosti in daje teoretične vpoglede v oblikovanje in sprejemanje 
splošnih pravnih aktov. V prvem delu so razčlenjeni vrednotni, 
interesni, politični in pravnokulturni izvori zakonodaje, v drugem 
so prikazane metodične, stukturne in jezikovne sestavine nomo
tehnike, v tretjem delu pa je razgrnjen potek zakonodajnega po
stopka v Državnem zboru in v organih Evropske unije.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-177-4
Število strani: 356
Leto izdaje: 2011
Cena z DDV: 65,00 EUR
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Politika
Avtor: Aristotel 
Prevod in uvodna razprava: dr. Matej Hriberšek

Aristotel je v svojem najpomembnejšem ohranjenem politič
nem delu predstavil temeljne družbene skupnosti, od hišnega 
gospodarstva do polis, nekatere teoretične in resnične modele 
grških ustavnih ureditev, podal splošno teorijo o ustavah, opi
sal različne ustavne ureditve, njihove prednosti in slabosti, ori
sal vzroke za njihov propad in načine za njihovo ohranjanje ter 
jih podkrepil s praktičnimi primeri. 
Obširno uvodno razpravo o Aristotelu, njegovem času in Politi
ki je napisal dr. Matej Hriberšek. Prevod je opremljen s poglob
ljenimi in informativnimi komentarji v opombah.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-152-1
Število strani: 780 
Leto izdaje: 2010 
Cena z DDV: 115,00 EUR

Pravna država
Urednik: dr. Marijan Pavčnik
Avtorji: dr. Miro Cerar, dr. Albin Igličar, dr. Erik Kerševan, 
dr. Marijan Pavčnik, dr. Vladimir Simič, dr. Mirjam Škrk, 
Franc Testen, dr. Dragica Wedam Lukić

Pravna država je moderna država, v kateri je delovanje držav
nih organov pravno vezano in v kateri so zagotovljene temeljne 
pravice. Organizirana je kot demokratična država, ki temelji na 
načelu delitve oblasti. Pravna država je sopomenka za vladavi
no prava, kar je njena osrednja razsežnost.
Knjiga vsebuje osem razprav. Avtorji so posebej pozorni na od
prta vprašanja rednega in ustavnega sodstva. Pravna država jih 
zanima kot pravno načelo, torej vladavina prava, ki naj usmerja 
razumevanje pravnih pravil.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-116-3
Število strani: 290
Leto izdaje: 2009 
Cena z DDV: 64,00 EUR
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Preureditev oblasti   Domišljijske sile prava

Avtorica: Mireille Delmas-Marty
Prevod: Ivanka Sket

Avtorica preučuje procese usklajevanja in poenotenja pravne
ga sistema na svetovni ravni. Raziskovanje, kaj je v njem par
tikularnega in kaj univerzalnega ter kako je (ne)urejen, jo je 
pripeljalo do ugotovitve, da je treba pravni sistem kot svetovni 
sistem preurediti, če naj v času globalizacije še naprej obstaja.
Monografija odpira široka obzorja pravnega razmišljanja o do
godkih, ki sicer bežijo mimo nas neopaženi. Morda prav ta knji
ga lahko spodbudi k spoznanju, da je treba v današnjem globa
lizirajočem se svetu razmišljati širše kot samo do naših meja.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-078-4
Število strani: 274
Leto izdaje: 2008 
Cena z DDV: 42,00 EUR

Filozofija prava

Avtor: Gustav Radbruch
Prevod: Amalija Maček 

Radbruch vzpostavlja most med pravnim pozitivizmom in na
ravnopravnim pojmovanjem prava. Knjiga pravnofilozofsko 
osvetljuje tudi vprašanja, ki so v ospredju posameznih pravnih 
znanosti. Njena posebna odlika je razumevanje pravičnosti kot 
temeljne vrednotne razsežnosti prava. Delo nagovarja širok 
krog pravnikov, študentov prava ter družboslovno in humani
stično zainteresiranih razumnikov.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-034-0  |  Število strani: 346
Leto izdaje: 2007  |  Cena z DDV: 48,50 EUR

Pravo je »Proces«   O Kafkovi pravni filozofiji

Avtor: dr. Janko Ferk
Prevod: Vera Lamut

Kafkova dela o človekovi odtujenosti, tujstvu, nevidni moči 
sistema in še marsičem so predmet živahnih razprav tudi pri 
koroškem pisatelju in sodniku Janku Ferku. Avtorju dvojni po
klic omogoča, da v Kafkovem Procesu odkriva literarno moč 
in da pravnofilozofsko razčlenjuje Kafkovo metaforiko. Ukvarja 
se z nastankom romana, njegovim zgodovinskim ozadjem in 
odmevnostjo. V ospredju so vprašanja narave prava, neprava, 
pravičnosti, krivice, sodstva in sodišča. Posebno težo ima raz
pravljanje o vlogi sodnika in odvetnika.
Nemški izvirnik Ferkovega dela je doživel že dve izdaji in bil 
okrog petdesetkrat recenziran v različnih delih sveta.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-043-2
Število strani: 184
Leto izdaje: 2007 
Cena z DDV: 21,01 EUR
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Scientia/Iustitia 
Knjižna zbirka, ki objavlja za tisk prirejene doktorske disertacije.

Meje svobode umetniškega ustvarjanja

Avtorica: dr. Polona Farmany

Monografija je prvo delo pri nas, ki sistematično obravnava 
ustavno pravico do svobode umetniškega ustvarjanja. Avtori
ca skuša raziskati, ali in v kakšnem obsegu je dopustno omejiti 
umetnikovo svobodo zaradi varstva pravic drugih oseb. Pri tem 
se opira na domača in tuja teoretična dela. Posebno pozornost 
namenja analizi konkretnih primerov iz prakse Ustavnega sodi
šča RS, nemškega Zveznega ustavnega sodišča in Evropskega 
sodišča za človekove pravice. 
V primerih sodnega reševanja kolizije med svobodo umetni
škega ustvarjanja ter drugimi ustavno varovanimi pravicami in 
interesi je za nadaljnji korak sodne presoje, tj. tehtanje in prav
no vrednotenje okoliščin posameznega primera, pomemb
na razmejitev umetniških del od neumetnosti. Pri presojanju 
dopustnosti posega v svobodo umetniškega ustvarjanja se 
namreč uporabljajo drugačna merila sodne presoje kot pri po
segih v splošno ali novinarsko svobodo izražanja. Prilagojena 
morajo biti specifičnostim umetnostne zvrsti, ki ji presojano 
delo pripada.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-420-1
Število strani: 268
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 55,00 EUR

Kaznovalna odškodnina

Avtorica: dr. Maruša Varl

Knjiga celovito obravnava institut kaznovalne odškodnine. 
Uvodoma so podrobno obravnavane značilnosti kaznovalne 
odškodnine v ameriškem pravu in sporna vprašanja kaznoval
nih odškodnin, jedro knjige pa je primerjalnopravna analiza 
elementov kaznovalne odškodnine in nekaterih nekompenza
tornih značilnosti odškodnin v evropskem in slovenskem pravu. 
Ločeno sta obravnavani tudi vprašanji civilnopravnega odvze
ma protipravno pridobljene koristi ter kaznovalna odškodnina 
na področju poslovne odškodninske odgovornosti. Sklepne 
ugotovitve bralcu ponujajo izhodišča za premislek o funkcijah 
sodobnega odškodninskega prava in možnostih njihovega ure
sničevanja.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-430-0
Število strani: 268
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 55,00 EUR
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Ustavnosodni nadzor zakonodajnega 
referenduma

Avtorica: dr. Bruna Žuber

Knjiga je prvo slovensko delo, ki združeno obravnava vse vidi
ke ustavnosodnega nadzora zakonodajnega referenduma. Av
torica predstavi vse njegove oblike pri nas ter doda teoretični 
in primerjalnopravni pogled. Celovito analizo domače pravne 
ureditve dopolni s predstavitvijo odločitev Ustavnega sodišča 
v referendumskih zadevah in odločitev nekaterih drugih sodišč. 
Na podlagi izsledkov predlaga rešitve, ki bi lahko bile podlaga 
za ustreznejšo zakonsko ureditev ustavnosodnega nadzora re
ferenduma.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-389-1
Število strani: 288
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 54,01 EUR

Kolektivno varstvo avtorske in sorodnih 
pravic

Avtorica: dr. Eneja Drobež

Knjiga celovito predstavlja najnovejšo civilnopravno sodno 
prakso s področja kolektivnega upravljanja avtorske in sorod
nih pravic ter vse novosti, ki jih je prinesel leta 2016 sprejeti 
Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-359-4  |  Število strani: 400
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 48,00 EUR

Prepoved diskriminacije glede na starost

Avtor: dr. Nejc Brezovar

Knjiga želi spodbuditi k razmišljanju o starosti kot osebni last
nosti, ki ji pogosto neupravičeno pripisujemo določene (nega
tivne ali pozitivne) posledice. V času demografskih sprememb 
je potreba po (obojestranski) medgeneracijski solidarnosti, so
delovanju in vzajemnem spoštovanju še toliko večja. Starost 
je bila razmeroma pozno dodana med podlage, na katerih je 
prepovedano diskriminirati. Postopoma jo vključujejo v najviš
je pravne akte držav in postaja stvar presoje različnih sodišč. 
Bistvo prepovedi diskriminacije (ne) glede na starost mora biti 
v spodbujanju široke participacije vseh v družbi in spoštovanju 
človekovega dostojanstva.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-355-6
Število strani: 272
Leto izdaje: 2017
Cena z DDV: 42,00 EUR
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Razkritje dokazov v pravdnem postopku
Avtorica: dr. Ivanka Demšar Potočnik

Knjiga sistematično obravnava institut razkritja dokazov v 
pravdnem postopku. Slovensko ureditev primerja z ureditvi
jo v Angliji in Walesu ter spremenjeno nemško ureditvijo, na 
podlagi analize pa ponudi predloge za morebitne spremembe. 
Upošteva tudi leta 2017 sprejeto novelo Zakona o pravdnem 
postopku. Delo ponuja usmeritve za sodno prakso in spodbudo 
za morebitne zakonske spremembe na tem področju.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-374-7  |  Število strani: 284
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 48,00 EUR

Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih
Avtorica: dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Avtorica celostno predstavi institut začasnih odredb kot sred
stva za zavarovanje terjatev. Osrednjo pozornost nameni 
splošni ureditvi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Obravnava 
materialnopravne pogoje za izdajo začasnih odredb in njihovo 
interpretacijo v sodni praksi, vzporedno pa primerjalno prikaže 
nemško, avstrijsko in hrvaško ureditev. V drugem delu je razčle
njen postopek zavarovanja. Knjiga je namenjena vsem, ki se z 
začasnimi odredbami srečujejo v praksi – tako predlagateljem 
kot sodnikom, uporabna pa je tudi kot učbenik. 

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-324-2  |  Število strani: 337
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 40,00 EUR

Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred 
Sodiščem Evropske unije
Avtorica: dr. Ines Grah

V knjigi so predstavljeni sodni sistem Evropske unije in posto
pek ničnostne tožbe ter sredstva, s katerimi posamezniki lahko 
dosežejo razglasitev ničnosti aktov institucij, agencij, uradov in 
organov EU. Avtorica po oceni in kritičnem ovrednotenju sta
nja ponudi tudi predlog sprememb.
Delo je namenjeno vsem, ki želijo spoznati možnosti varstva 
pravic v Evropski uniji in sodne postopke pred Sodiščem EU.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-375-4  |  Število strani: 264
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 48,00 EUR
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Pravičnost kot ljubezen
Avtorica: dr. Mojca Zadravec

Monografija spodbuja k premišljevanju o vprašanjih, za kate
ra se zdi, da so odgovori nanje samoumevni (povezava med 
enakostjo in pravičnostjo) ali nemogoči (povezava med pra
vičnostjo in ljubeznijo). Pri razumevanju pravičnosti kot ma
tematične formule enakosti se pojavi vrsta nejasnosti, pravo, 
ki skuša slediti tako opredeljeni pravičnosti, pa se nenehno 
srečuje s pomembnimi vprašanji: enakost česa oziroma koga je 
pravična, kakšna enakost in predvsem zakaj enakost? Če pra
vičnost v različnih primerih narekuje uporabo različnih oblik 
enakosti, potem enakost ne more biti njeno bistvo ali končni 
cilj. Pravičnost kot najvišja ideja prava, ki ureja medsebojne od
nose, mora biti ideal teh odnosov. Zato je lahko povezana le s 
pojmi, ki sami pomenijo nekaj dobrega. Tak pojem, ki je hkrati 
ideal dobro urejenih medsebojnih odnosov, je ljubezen, zato je 
pojem ljubezni po avtoričinem mnenju pravičnosti vsebinsko 
bližje kot enakost.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-323-5
Število strani: 284
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 38,00 EUR

Podjetniško premoženje zakoncev

Avtor: dr. Gregor Dugar

Avtor obravnava pravne probleme v zvezi s podjetniškim pre
moženjem zakoncev in ponuja teoretična izhodišča, ki bodo za
konodajalcu v pomoč pri sprejemanju zakonodaje, sodni praksi 
pa pri odločanju v konkretnih primerih.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-298-6  |  Število strani: 276
Leto izdaje: 2014  |  Cena z DDV: 38,00 EUR

Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem 
postopku 

Avtorica: dr. Andreja Tratnik Zagorac

Pogajanja o priznanju krivde so pomembna novost v sloven
skem kazenskem procesnem pravu. Postajajo vse bolj razširjen, 
priljubljen in morda celo nepogrešljiv procesni institut. Čeprav 
odpravijo mnogo težav sodobnih kazenskih postopkov, pa na
čenjajo prav toliko ali še več vprašanj, zlasti o (ne)primernosti, 
(ne)pravičnosti, (ne)dopustnosti in (ne)legitimnosti pogajal
skega načina reševanja kazenskih zadev. 

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-263-4  |  Število strani: 314
Leto izdaje: 2014  |  Cena z DDV: 48,00 EUR 
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Svetovna trgovinska organizacija in državna 
suverenost

Avtorica: dr. Irena Peterlin

Državna suverenost je v kontekstu obveznosti, ki so jih države 
prevzele z včlanitvijo v Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), 
osrednja kategorija mednarodnega prava. Avtorica predsta
vi raz vojne značilnosti koncepta suverenosti in mednarodnega 
prava ter omogoči vpogled v pravno strukturo WTO. Pojasni tudi 
zgodovinske okoliščine, ki so vplivale na razvoj pravnega kon
cepta, na katerem je bil vzpostavljen sistem suverenih evropskih 
držav, in ga naveže na okoliščine svetovne trgovine na prehodu 
v 21. stoletje.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-246-7  |  Število strani: 348
Leto izdaje: 2013  |  Cena z DDV: 48,00 EUR 

Volilni spor 

Avtorica: dr. Jadranka Sovdat

Knjiga obravnava volilni spor pri državnih, lokalnih in evropskih 
volitvah v vseh fazah volilnega postopka.
Predstavljeni so teoretični in primerjalnopravni pogledi na volil
ni spor, analizirana je domača pravna ureditev, obravnavane so 
odločitve domačih sodišč (ustavnega, vrhovnega in upravnega), 
odločitve tujih sodišč ter Evropskega sodišča za človekove pravi
ce in Sodišča EU o volilni pravici.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-237-5  |  Število strani: 374 
Leto izdaje: 2013  |  Cena z DDV: 38,00 EUR

Izbris in (ne)ustavna demokracija

Avtorica: dr. Neža Kogovšek Šalamon 

Knjiga obravnava izbris iz registra stalnega prebivalstva kot de
janje, s katerim so oblasti odvzele pravni status več kot 25.000 
posameznikom. 
Avtorica analizira ključne pravne dokumente in vidike izbrisa, 
osrednje mesto pa zavzema natančna rekonstrukcija izvedbe 
tega nezakonitega dejanja. Poiskati želi odgovor na vprašanje, 
kako je mogoče, da je bil izbris izveden, ter analizira elemente 
totalitarnosti v pravu, ki je spremljalo izbris. 

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-227-6  |  Število strani: 336
Leto izdaje: 2012  |  Cena z DDV: 34,00 EUR
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Decentralizacija pristojnosti za urejanje 
notranjega trga EU

Avtorica: dr. Janja Hojnik

Delo raziskuje pravne temelje za decentralizacijo urejanja no
tranjega trga EU in pojasnjuje, da ta ne pomeni nujno delitve 
trga, ampak je odsev bolj zrelega pristopa k notranjemu trgu, 
na katerem posamezne ravni oblasti sodelujejo in se ne izklju
čujejo. Avtoričino izhodišče pri tem je dejstvo, da mora pravo 
zagotavljati ustrezno varstvo raznolikih vrednot v družbi, tako 
ekonomske učinkovitosti kot nacionalne tradicije in kulture. 
Vzpostavitev povezanega globalnega trga in tržna deregulacija 
pa pospešujeta spremembe znotraj Evropske unije in zunaj nje 
ter pravo postavljata pred nove izzive.

Vezava: mehka 
ISBN: 978-961-247-161-3 
Število strani: 418
Leto izdaje: 2010  
Cena z DDV: 38,00 EUR

Vezava: mehka 
ISBN: 978-961-247-175-0   
Število strani: 276
Leto izdaje: 2011 
Cena z DDV: 38,00 EUR

Pogodbeni prenos lastninske pravice na 
premičninah v evropskem pravnem prostoru

Avtorica: dr. Ana Vlahek

Knjiga celovito prikazuje veljavno ureditev temeljnih pred
stavnikov evropskih transfernih ureditev in probleme prenosa 
lastninske pravice ob upoštevanju zgodovinskega razvoja ter 
prispevka teorije in sodne prakse. Delo ponuja primerjalnoprav
no analizo različnih evropskih ureditev in natančno sintezo, v 
kateri so ugotovljene podobnosti in razlike med referenčnimi 
sistemi, na tej podlagi pa je problem obravnavan tudi v sloven
skem prostoru. Zajete so še ugotovitve empirične raziskave o 
dojemanju pogodbenega prenosa lastninske pravice med laično 
in strokovno javnostjo.

Precedenčni učinek sodnih odločb  
pri pravnem utemeljevanju

Avtor: dr. Tilen Štajnpihler

Delo vsebuje pojmovno razčlenitev kompleksnega pojma 
precedenčni učinek sodnih odločb, ki ga skuša avtor zajeti 
zlasti v razsežnosti pravnega argumentiranja oziroma ute
meljevanja. V izhodišču razprave je ugotovitev, da ta pojem 
označuje pravno relevanten vpliv predhodnih odločitev so
dišč čez doseg konkretnega primera. To napeljuje na misel, da 
je vloga sodišč pri ustvarjanju prava večja, kot jim jo pripisuje 
tradicionalni kontinentalni nauk o pravnem odločanju.

Vezava: mehka 
ISBN: 978-961-247-221-4 
Število strani: 292
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 38,00 EUR
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Druge pravne knjige

Izleti v etiko, filozofijo in fiziologijo športa

Avtorji: dr. Andraž Teršek, dr. Milan Hosta, dr. Mojca Amon

Bralcem, ki do športa in športne aktivnosti niso ravnodušni, 
knjiga ponuja razgibano, slikovito, vsebinsko bogato in praktič
no uporabno branje, ki bo zaradi prepletenosti različnih temat
skih pristopov in vsebinskih poudarkov, stkanih v pregledno 
in sklenjeno celoto, najverjetneje zadovoljila vsakogar, ki živi 
športno življenje, misli šport ali pa v njem išče in želi prepozna
ti tudi odgovore o svojem odnosu do samega sebe, do drugih 
ljudi in do zdravih življenjskih navad.

Varstvo pravic oseb z invalidnostjo 
v mednarodnem in slovenskem pravu 
s pregledom sodne prakse

Avtorica in stvarno kazalo: dr. Jasna Murgel

Knjiga v središče postavlja sodobni koncept varstva pravic oseb 
z invalidnostjo, katerega izhodišče je Mednarodna konvencija 
o pravicah invalidov, predstavljene pa so tudi najpomemb
nejše mednarodne in slovenske norme, ki zadevajo osebe z 
invalidnostjo. Pomembna dodana vrednost je pregled prakse 
mednarodnih in domačih teles, sodišč in drugih institucij, ki 
vsebujejo tolmačenja posameznih pravic oseb z invalidnostjo 
v konkretnih življenjskih okoliščinah.

Sodno pravo Evropske unije 
2., prenovljena izdaja

Avtor: dr. Matej Avbelj

Knjiga Sodno pravo Evropske unije je najpomembnejše znan
stveno delo v slovenskem jeziku, ki podrobno in kritično anali
zira vodilne sodbe Sodišča EU. Monografija je nujen pedagoški 
in strokovni pripomoček pri študiju prava EU ter njegovi upo
rabi v praksi.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-453-9  |  Število strani: 348
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 63,00 EUR

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-445-4
Število strani: 192
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 39,00 EUR

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-449-2
Število strani: 364
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 48,00 EUR
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Kritična retrospektiva (1998–2019)

Avtor: prof. dr. Boštjan M. Zupančič

Po službovanju na Evropskem sodišču za človekove pravice v 
Strasbourgu (ESČP) je avtor pripravil značilno berljivo retro
spektivo sistemskih in praktičnih vprašanj. Insiderski vpogled 
v delovanje strasburške mašinerije je nekaj, česar ne more ne 
opisati in ne razumeti nihče od pravnih teoretikov in drugih 
outsiderjev. Genezo tako imenovanih doktrin ESČP, tudi zelo 
šepavih (sorazmernost, osebnostne pravice, pravice in privi
legiji, vzročna zveza, nepristranskost, ne bis in idem, pravna 
subjektiviteta itd.), lahko kritično povzame samo nekdo, ki je 
»bil zraven«. Avtor ima petnajstletne izkušnje s common law 
sistemom, to je z dejavnim pravom (law in action), in je ne
usmiljen kritik pravnega formalizma: takega, proti kateremu 
se je boril osemnajst let in zaradi katerega je napisal množico 
ločenih mnenj. Ker knjiga ni zasnovana le kot učbenik, ampak 
tudi praktično, bo nepogrešljiva v vsaki odvetniški pisarni in na 
vsakem sodišču – ponuja zasnove za pritožbe na ESČP, hkrati 
pa je svarilo sodiščem. Judikatura ESČP je zavezujoča v celo
tnem pravnem sistemu Republike Slovenije.
Knjigo je iz angleščine prevedel Blaž Babič.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-433-1
Število strani: 364
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 198,00 EUR

Neupravičena obogatitev
Avtorica in stvarno kazalo: dr. Karmen Lutman

Avtorica v knjigi postavlja v ospredje slovensko pravo neupra
vičene obogatitve ter ga analizira in kritično ovrednoti s stali
šča rešitev v sorodnih pravnih redih in modelnih zakonikov za 
poenotenje evropskega civilnega prava. Knjiga celovito obrav
nava obogatitvene zahtevke in pravila vračanja, ponudi pa tudi 
predloge za razlago pravil neupravičene obogatitve v priho
dnje. Dodatno uporabno vrednost ji daje širok nabor odločb 
slovenskih sodišč s tega področja.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-441-6
Število strani: 396
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 125,00 EUR
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Intelektualna lastnina in tržno uspešne 
inovacije 
Priročnik za managerje, raziskovalce in izumitelje

Avtor: dr. Bojan Pretnar

Knjiga ponuja praktičen in priročen oris pravnih in poslovnih vi
dikov intelektualne lastnine, ki so bistveni tako pri posodablja
nju tehnoloških procesov kot pri razvoju in trženju inovativnih 
izdelkov. Vsebuje vrsto konkretnih nasvetov in napotkov za pra
ve poslovne odločitve. Zaradi interdisciplinarne obravnave pa 
ni samo priročnik, temveč je uporabna tudi kot učbenik za štu
dente tehničnih, naravoslovnih in poslovnoorganizacijskih ved.

Gospodarske pogodbe 
Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov

Avtorica: dr. Vesna Kranjc 
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

V knjigi so obravnavani instituti in posli, značilni za poslova
nje gospodarskih subjektov. Tradicionalni posli so večinoma 
urejeni z zakonskimi pravili, v poslovni praksi pa so se razvili 
tudi novejši posli, ki zakonsko še niso urejeni ali pa so ta pravila 
skopa. Na splošno se vloga izrecnih zakonskih pravil pri poslih 
gospodarskih subjektov zmanjšuje, vse bolj pomembna pa po
stajajo avtonomna pravila, predvsem mednarodna, ki so tudi 
predstavljena.
Delo bo zelo uporabno za vse, ki sodelujejo pri sklepanju po
godb v domačem in mednarodnem okolju ter pri reševanju s 
tem povezanih sporov.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-429-4
Število strani: 172
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 35,00 EUR

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-431-7
Število strani: 600
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 96,00 EUR

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava I

Avtorica: dr. Nana Weber

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi se na prvi pogled zdi nezaple
teno, saj zakon ne vsebuje dolgih in težko razumljivih določb, 
vendar je v praksi pogosto drugače. Knjiga podaja odgovore 
na različna vprašanja iz prakse, od najpogostejših do redkejših, 
zato bo v pomoč tako delavcem, ki jim je prenehala pogodba 
o zaposlitvi, kot delodajalcem, ki se odločajo za enega od (pri
mernih in zakonitih) načinov za prenehanje pogodbe o zapo
slitvi, pa tudi vsem strokovnjakom, ki se srečujejo z delovnim 
pravom.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-436-2
Število strani: 340
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 87,00 EUR
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Pravo državljanstva
Avtor: dr. Matjaž Tratnik

Delo celovito obravnava tematiko državljanstva, tako na sploš
no kot v mednarodnem pravu, pravu EU in slovenskem prav
nem redu. 
V splošnem delu so podrobno predstavljena teoretična pojmo
vanja državljanstva in teorije pridobitve, izgube in prenehanja 
državljanstva ter koncept državljanstva EU, obravnavane pa so 
tudi mednarodne pogodbe s tega področja ter mednarodna 
in evropska sodna praksa. Posebni del je namenjen slovenski 
pravni ureditvi državljanstva v povezavi z zgodovinskimi do
godki in sodno prakso, zaradi česar je razprava še posebno za
nimiva in več kot le komentar zakonodaje.
Knjiga je nepogrešljiv pripomoček za zaposlene v vseh državnih 
organih, ki uporabljajo državljansko zakonodajo, zlasti v uprav
nih enotah ter diplomatskih in konzularnih predstavništvih 
naše države v tujini.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-399-0
Število strani: 256
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 58,00 EUR

Kreditne pogodbe v švicarskih frankih
Avtor: dr. Damjan Možina
Tudi v Sloveniji so se v prejšnjem desetletju precej uveljavili 
krediti, vezani na švicarske franke. Kreditojemalci so se zanje 
odločali predvsem zaradi nižje obrestne mere. Ko so v evrskem 
območju začeli odmevati učinki svetovne gospodarske in fi
nančne krize, se je vrednost franka v razmerju do evra poveča
la, s tem pa so se povečale evrske obveznosti kreditojemalcev 
glede vračanja kredita. 
Avtor preučuje vprašanje veljavnosti kreditnih pogodb v 
frankih, zlasti ali so bili kreditojemalci ob sklenitvi pogodbe 
ustrezno seznanjeni s tveganjem, ki ga prevzemajo. Odgo
varja predvsem z vidika prava potrošniških kreditov, splošnih 
predpogodenih dolžnosti informiranja ter prava splošnih po
godbenih pogojev, pa tudi nekaterih klasičnih institutov po
godbenega prava ter prava človekovih pravic. Pri tem upošteva 
slovensko pravo in pravo EU.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-407-2
Število strani: 128
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 31,20 EUR
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Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-399-0
Število strani: 256
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 58,00 EUR

Pogodbeno pravo 4 – Patologija pogodbe, drugi del

Avtor: dr. Luigi Varanelli
V četrti knjigi iz zbirke sta v središču izpodbojnost pogodbe in 
patologija pogodbenega razmerja (bistvena zmota, prevara, sila 
in grožnja). Posebna poglavja so namenjena izigravanju zakona s 
pogodbo, čezmernemu prikrajšanju in predpostavkam pogodbe.
V zbirki Pogodbeno pravo je prvič pri nas v več knjigah celovito 
obravnavano pogodbeno pravo v teoriji in praksi.
Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-390-7  |  Število strani: 392 
Leto izdaje: 2018  |  Cena z DDV: 88,01 EUR

Svoboda izražanja, mediji in demokracija  
v postfaktični družbi 
Filozofske, teoretične in praktične refleksije

Urednik: Andraž Teršek 
Avtorji: Sandra Bašić Hrvatin, Miha Blažič, Neža Kogovšek 
Šalamon, Lenart J. Kučić, Bernard Nežmah, Tomaž Pavčnik, 
Mojca Prelesnik, Ciril Ribičič, Renata Salecl, Rok Svetlič, 
Marcel Štefančič Jr., Andraž Teršek, Silvo Teršek,  
Jurij Toplak, Barbara Toplak Perovič, Boštjan Videmšek,  
Barbara Zobec, Jan Zobec, Ernest Ženko
Razprave in prispevki skupine avtorjev so knjižni odziv na čas, ki 
je bil nedavno označen za postfaktičen, časpodejstvih, in post-
resničnosten, časpokoncuresnice.
Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-381-5  |  Število strani: 362
Leto izdaje: 2018  |  Cena z DDV: 69,00 EUR

Prevozno pravo, 3., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: dr. Marko Pavliha, dr. Patrick Vlačič, Karla Oblak
Knjiga bralca podrobno seznani z domačo in mednarodno pravno 
ureditvijo pogodb o prevozu tovora, potnikov in prtljage v vseh 
prometnih panogah. 
V tretji, spremenjeni in dopolnjeni izdaji so ažurirani vsi predpisi, 
upoštevano pa je tudi, da se je s članstvom v EU spremenila hie
rarhija predpisov, ki veljajo za razmerja med udeleženci v prevoz ni 
pogodbi.
Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-347-1  |  Število strani: 428
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 63,00 EUR
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Pogodbeno pravo 3 – Patologija pogodbe, prvi del

Avtor: dr. Luigi Varanelli
Tretja knjiga iz zbirke je namenjena ničnosti in simulaciji pogod
be. V njej so pojasnjeni bistveni elementi, povezani z absolutno 
in relativno ničnostjo pogodbe ter drugimi oblikami neučinko
vitosti. Podrobno so predstavljena tudi razmerja med pogodbo 
in kaznivim dejanjem.
V zbirki Pogodbeno pravo je prvič pri nas v več knjigah celovito 
obravnavano pogodbeno pravo v teoriji in praksi. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-354-9  |  Število strani: 400
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 88,01 EUR

Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju

Urednika: dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan 
Avtorji: dr. Meta Ahtik, Kaja Batagelj, Miha Berdnik,  
dr. Matija Damjan, dr. Róbert Dobrovodský, Mišo Drobež, 
dr. Inese Druviete, dr. Gregor Dugar, dr. Peter Grilc,  
Boštjan Koritnik, dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj, 
dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. David Sehnálek,  
dr. Katarina Zajc, Tadeja Žefran
Prispevki celovito obravnavajo zakonsko ureditev posameznih 
obravnavanih področij, z analizo slovenske in evropske sodne 
prakse in pravne literature, ponujajo pa tudi predloge rešitev 
zaznanih problemov. Monografija z novimi spoznanji prispeva 
k raz voju slovenske pravne znanosti, uporabna pa je tudi za po
slovno in sodno prakso.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-367-9  |  Število strani: 260 
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 62,00 EUR

Osnove delovnega in socialnega prava 
The Bases of Labour and Social Law 
2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorja: dr. Zvone Vodovnik, dr. Luka Tičar
Knjiga sistematično predstavi vlogo delovnega in socialnega 
prava v pravnem sistemu. Namenjena je študentom prava in 
drugih družboslovnih disciplin, menedžmentu in kadrovskim 
strokovnjakom. Poglavjem so dodani razširjeni povzetki v an
gleškem jeziku.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-397-6  |  Število strani: 570
Leto izdaje: 2016  |  Cena z DDV: 25,00 EUR
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Kriminologija
Urednici: dr. Alenka Šelih, dr. Katja Filipčič 
Avtorji: dr. Matjaž Ambrož, Bogomil Brvar, dr. Katja Filipčič, 
dr. Primož Gorkič, Miha Hafner, dr. Matjaž Jager,  
dr. Zoran Kanduč, dr. Ciril Keršmanc, Aljoša Kravanja,  
Pia Levičnik, Mitja Muršič, Jurij Novak, dr. Nina Peršak,  
dr. Dragan Petrovec, dr. Mojca M. Plesničar,  
dr. Renata Salecl, dr. Alenka Šelih,  
dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Aleš Završnik
Priznani strokovnjaki z različnih področij so v knjigo prelili bo
gata teoretična spoznanja in izsledke domačega in tujega raz
iskovanja najrazličnejših odklonskih pojavov v družbi, njihovih 
vzrokov in značilnosti. Delo poleg sistematične, celovite in vse
stranske obravnave kriminologije kot znanstvene vede odlikuje 
tudi poglobljena in kritična obravnava vsebinskih sklopov, zna
čilnih za slovenski prostor.
Soizdajatelja: IUS SOFTWARE (GV Založba) in Inštitut za kriminologijo  
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-312-9 
Število strani: 690
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 119,00 EUR

Pogodbena svoboda v avtorskem pravu
Avtorica: dr. Maja Ovčak Kos
Za učinkovito izkoriščanje del je tako za avtorje kot za posred
nike izjemno pomembna ureditev prenosa avtorskih pravic, še 
posebno v času digitalne tehnologije. 
Delo celovito obravnava kolizijo med svobodnim urejanjem po
godbenih razmerij in zagotavljanjem ustreznega varstva avtorja 
kot šibkejše stranke, tudi z vidika posledic globalizacije, gospo
darskega izkoriščanja avtorskih del in medijske koncentracije. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-293-1  |  Število strani: 304
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 44,00 EUR

Odškodninska odgovornost države
Urednik: dr. Damjan Možina
Avtorji: dr. Martina Bukovec, dr. Mile Dolenc,  
dr. Erik Kerševan, dr. Damjan Možina, Mateja Senih,  
Valerija Šter, Žiga Urankar, dr. Ana Vlahek, Jan Zobec
Odškodninska odgovornost države ni bila pogosto predmet 
obravnav. Ta knjiga želi zapolniti del te vrzeli. V njej so združeni 
prispevki več avtorjev, ki vsak na svoj način obravnavajo posa
mezne vidike tega kompleksnega instituta. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-327-3  |  Število strani: 360
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 58,00 EUR
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Nepravna država 
Zapisi o zadevi Patria (2011–2015)

Avtor: dr. Matej Avbelj
V knjigi je zbranih 28 polemičnih pravnih besedil, v katerih se 
je avtor, univerzitetni učitelj prava, odzival na dogajanja v zade
vi Patria. Večinoma so bila objavljena kot kolumne na portalu 
IUSINFO in prispevki v reviji Pravna praksa, nekatera pa tudi v 
Večeru, Slovenskem času in Demokraciji.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-311-2  |  Število strani: 160
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 19,90 EUR

Diplomatski praktikum 
Menedžment v diplomaciji

Avtorja: mag. Leon Marc, Marko Pogačnik
Praktični vodnik za delo v diplomaciji preprosto in pregledno 
obravnava vprašanja, s katerimi se srečuje diplomatska praksa, 
pri tem pa črpa iz slovenskih izkušenj in ponuja vpogled v vsak
danjo prakso diplomacije mlade in majhne države. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-297-9  |  Število strani: 164
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 30,00 EUR

Možgani na zatožni klopi 
Nevroznanost, kazensko pravo in kriminologija

Urednica: dr. Renata Salecl
Avtorji: dr. Aleš Bunta, dr. Sašo Dolenc, Aljoša Kravanja,  
dr. Renata Salecl, dr. Mojca M. Plesničar, Miha Hafner,  
dr. Matjaž Ambrož, dr. Sabina Zgaga
Kako na sodišču obravnavati človeka, ki naj bi spolno zlorabil 
otroka zaradi vpliva agresivnega možganskega tumorja? Kako de-
lujejo sodnikovi možgani, ko se odloča, kakšno kazen bo izrekel 
obdolžencu? Ali bomo v prihodnosti vsak zločin lahko raziskali s 
pogledom v človeške možgane? 
Avtorji z zanimivimi primeri in na podlagi izsledkov številnih 
raziskav pojasnjujejo vpliv nevroznanosti na različna pravna 
pod ročja, ob tem pa tudi kritično opozarjajo na posledice. Knji
ga je zanimivo branje za pravnike in vse druge, ki jih to področje 
zanima.
Soizdajatelja: IUS SOFTWARE (GV Založba) in Inštitut za kriminologijo  
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-313-6 
Število strani: 214
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 24,90 EUR
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Kibernetska kriminaliteta

Avtor: dr. Aleš Završnik
Kibernetska kriminaliteta je eden temeljnih pojavov na novem 
področju, ki je vzniknilo na stičišču prava in tehnologije. Infor
macijska tehnologija prinaša številne prednosti, vendar tudi 
čedalje večja tveganja, ki pogosto preraščajo v kazniva dejanja.
Predstavitev kibernetske kriminalitete sledi razčlenitvi na ka
zensko materialno in kazensko procesno pravo. Avtor analizira 
njene pojavne oblike in navede možne načine odzivanja nanje, 
z razlagami, kot se uveljavljajo v pozitivnem pravu in v socio
loških razpravah, pa tudi vrednostne kriminalitetnopolitične 
premisleke. Analizirani so tudi pravni akti in instituti.
Soizdajatelja: IUS SOFTWARE (GV Založba) in Inštitut za kriminologijo  
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-314-3 
Število strani: 158
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 24,90 EUR

Med pravom in pravičnostjo 
Sto in en utrinek

Avtor: dr. Ciril Ribičič
Avtor, profesor ustavnega prava in evropskega prava človeko
vih pravic na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je ob upoko
jitvi v knjigo zbral sto in en utrinek, kakor imenuje krajša bese
dila o aktualnih ustavnopravnih temah, o katerih je razmišljal 
večinoma v Pravni praksi in tudi drugih časopisih. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-304-4  |  Število strani: 436
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 19,90 EUR

Svoboščine notranjega trga EU

Avtorja: dr. Janja Hojnik, dr. Rajko Knez
Notranji trg ima temeljno vlogo za uspešnost politične inte
gracije Evropske unije. Avtorja analizirata njegovo delovanje 
in slovensko vpetost vanj, dotakneta pa se še vrste aktualnih 
odprtih vprašanj, povezanih z državljanstvom EU, državljani 
tretjih držav, monetarno in fiskalno unijo EU. Delo upošteva 
razvoj zakonodaje in sodne prakse ter zajema novosti po Liz
bonski pogodbi. Avtorja predstavita tudi slovensko perspektivo 
in posamezne institute notranjega trga obravnavata v povezavi 
s slovenskimi problemi.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-318-1  |  Število strani: 530
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 25,00 EUR
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Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe

Avtor: dr. Luigi Varanelli
V drugi knjigi iz zbirke so podrobno razčlenjeni sestavni deli po
godbe. Dodana so poglavja o teoriji pravne podlage v nemški 
pravni doktrini, fiduciarnih poslih in klavzuli hardship.
V zbirki Pogodbeno pravo je prvič pri nas v več knjigah celovito 
obravnavano pogodbeno pravo v teoriji in praksi. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-322-8  |  Število strani: 392
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 88,01 EUR

Pravo in politika sodobnega varstva 
potrošnikov

Urednika: dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan 
Avtorji: dr. Meta Ahtik, dr. Samo Bardutzky, dr. Jaka Cepec, 
dr. Matija Damjan, dr. Gregor Dugar, Andreja Fakin,  
dr. Aleš Galič, dr. Peter Grilc, Mojca Ilešič, LL.M., 
dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, Simona Kotnik,  
dr. Mitja Kovač, dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj,  
dr. Špelca Mežnar, dr. Damjan Možina, dr. Klemen Podobnik, 
dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. Tilen Štajnpihler,  
dr. Ana Vlahek, dr. Katarina Zajc
Specialna pravna ureditev razmerij med podjetji in fizičnimi ose
bami, ki se razvija zlasti zaradi zakonodajne aktivnosti Evropske 
unije, je v zadnjih desetletjih korenito spremenila klasično obli
gacijsko pravo. 
Avtorji obravnavajo stanje slovenskega in evropskega potroš
niškega prava ter analizirajo posledice uporabe posebnih pravil 
na posameznih področjih, kjer se pojavljajo odprta vprašanja.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-317-4
Število strani: 506
Leto izdaje: 2015
Cena z DDV: 41,00 EUR

Univerzalni temeljni dohodek

Avtorja: dr. Renata Mihalič, dr. Grega Strban
Knjiga ponuja poglobljeno, celovito seznanitev z univerzalnim 
temeljnim dohodkom – konceptom s številnimi daljnosežnimi 
učinki in priložnostmi, a tudi pomembnimi omejitvami pri kon
kretizaciji. Avtorja želita odgovoriti na vprašanje, ali je pravica do 
UTD lahko del vizije razvoja nove družbe ali pa bi povzročila nove 
oblike socialne nepravičnosti, omejila svobodo posameznikov 
ter dolgoročno celo povečala revščino in ogrozila udejanjanje 
temeljnih načel pravne in socialne države.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-303-7  |  Število strani: 256
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 39,00 EUR
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Pogodbeno pravo 1 – Temeljna načela in subjekti 
pogodbenega razmerja

Avtor: dr. Luigi Varanelli
Prva knjiga iz zbirke je namenjena splošnemu delu pogodbe
nega prava, in sicer temeljnim načelom pogodbenega prava in 
njihovemu delovanju v praksi. Natančno pojasni koncept po
godbene stranke ter pravno, poslovno in dejansko sposobnost, 
zastopanje pogodbenih strank in kolizijo interesov. Sklene se z 
dodatkom o zgradbi pogodbe.
V zbirki Pogodbeno pravo je prvič pri nas v več knjigah celovito 
obravnavano pogodbeno pravo v teoriji in praksi. 

Preslepitve na meji in onkraj pregona 
Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja  
pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi

Avtor: dr. Ciril Keršmanc
Poslovna goljufija in zloraba položaja ali zaupanja pri gospo
darski dejavnosti sta osrednji kaznivi dejanji pri pregonu go
spodarske kriminalitete.
Avtor podrobno razčlenjuje zadeve, ki jih je Okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani obravnavalo v letih 1996–2010. Tradicio
nalno analizo sodne prakse dopolnjuje z analizo prakse orga
nov pregona (tožilstva) in odkrivanja (policije), zato delo ni 
aktualno samo za vse pravosodne organe, temveč tudi za javne 
in zasebne nadzorne organe.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-282-5
Število strani: 352
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 88,01 EUR

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-291-7
Število strani: 412
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 52,00 EUR

Koncerni

Urednika: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman 
Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman,  
dr. Majda Kokotec Novak, dr. Martina Repas,  
dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič
Avtorji sistematično in poglobljeno predstavijo vse najpo
membnejše vidike delovanja koncernov. V ospredju so kon
cernskopravni, bilančni, konkurenčnopravni in davčni vidiki. 
Knjiga odgovarja na številna vprašanja, s katerimi se srečujejo 
poslovna, sodna in upravna praksa.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-271-9
Število strani: 308
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 32,00 EUR
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Vodnik po pravicah otrok s posebnimi 
potrebami 
2., posodobljena izdaja

Avtorica: dr. Jasna Murgel
V vodniku so pregledno in preprosto predstavljena najpo
membnejša področja življenja, na katerih imajo otroci s po
sebnimi potrebami in njihovi starši pravice oziroma dolž nosti. 
Avtorica upošteva in razlaga veljavno zakonodajo, vključ
no z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  
(ZUOPP1), ki se uporablja od 1. septembra 2013.
Knjiga bo v pomoč tako staršem kot strokovnjakom, saj so v 
njej na enem mestu zbrane vse pomembne informacije s tega 
področja. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-294-8
Število strani: 206
Leto izdaje: 2014
Cena z DDV: 15,00 EUR

Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu

Avtor: dr. Matjaž Ambrož
Kaznivo dejanje je redko rezultat prizadevanja ene same osebe. 
Tako kot pri drugih dejavnostih je tudi na področju kriminalitete 
za uspeh pogosto potrebno sodelovanje več ljudi. Že za rop pošte 
sta navadno potrebna dva, še toliko bolj pa je to nujno pri kom
pleksnejših oblikah kriminalitete, kakršna je gospodarska. 
Avtor celovito razčlenjuje položaje, ko pri kaznivem dejanju so
deluje več oseb, in ob tem pojasnjuje merila za pripisovanje od
govornosti posameznim sodelujočim. Za lažje razumevanje so 
dodani številni primeri iz domače in tuje sodne prakse. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-299-3
Število strani: 248
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 78,00 EUR

International Environmental Law 2014 
Contemporary Concerns and Challenges 
zbornik v angleščini

Urednici: dr. Vasilka Sancin, mag. Maša Kovič Dine
Zbornik ponuja interdisciplinarni pregled globalnih izzivov 
mednarodnopravnega urejanja varovanja okolja. Priznani stro
kovnjaki in mladi raziskovalci predstavljajo inovativne rešitve 
ter obravnavajo vlogo nedržavnih akterjev pri oblikovanju no
vih mehanizmov in praks okoljskega urejanja. Prikazane so tudi 
prakse držav pri odpravljanju problemov in predlogi za urejanje 
v prihodnje.
V knjigi so zbrani referati 2. konference o mednarodnopravnem 
varstvu okolja, ki je od 5. do 7. junija 2014 potekala na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-280-1
Število strani: 832
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 88,01 EUR
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Parlamentarno pravo

Avtor: dr. Franc Grad
Knjiga podrobno predstavi pravno ureditev parlamenta. Posa
mezne teme parlamentarnega prava najprej predstavi s teo
retičnega in primerjalnopravnega vidika, potem pa obravnava 
slovensko ureditev. Poudarek je na pravni ureditvi državnega 
zbora, njegovega položaja, organizacije in delovanja ter tudi na 
dejanskem uresničevanju te ureditve, kjer je to potrebno. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-235-1  |  Število strani: 282 
Leto izdaje: 2013  |  Cena z DDV: 78,00 EUR

Cestnoprometno kazensko pravo 
Analiza temeljnih institutov za sodno prakso

Urednika: dr. Damjan Korošec, dr. Zlatan Dežman 
Avtorji: dr. Zlatan Dežman, mag. Aleksander Karakaš, 
dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar 
Novoselec, mag. Vanja Verdel Kokol, dr. Sabina Zgaga 
Stvarno kazalo: dr. Barbara Nerat
Knjiga obravnava problematiko kaznivih dejanj zoper varnost  
cestnega prometa. V prvem delu avtorji predstavijo objekte 
kazenskopravnega varstva, povezane s cestnim prometom, v 
drugem pa dogmatične probleme s praktičnega in teoretične
ga vidika. Dodana sta zgodovinski in primerjalni pregled.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-228-3
Število strani: 356
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 92,00 EUR

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-270-2 
Število strani: 336
Leto izdaje: 2013 
Cena z DDV: 98,00 EUR

Ekonomika evropske integracije

Avtorja: dr. Meta Ahtik, dr. Jože Mencinger
Knjiga pojasnjuje ekonomske zakonitosti v Evropi. Preučuje 
gospodarsko stvarnost in njene determinante: gospodarsko 
strukturo, gospodarski sistem in gospodarsko politiko. V njej 
se prepletata mikroekonomska in makroekonomska analiza.
Uvodu s pregledom zgodovine evropske ekonomske misli ter 
razpravo o bruto družbenem proizvodu sledijo opis evropskega 
gospodarstva, razprava o ekonomiki gospodarskih integracij in 
zgodovina evropske gospodarske integracije. Nato so analizi
rani denarna integracija in delovanje Evropske centralne banke 
ter fiskalni sistem in fiskalna integracija Evropske unije, politi
ka konkurence, industrijska politika in ekonomika intervencije, 
kmetijska in regionalna politika ter neravnotežja v gospodar
stvu. Na koncu so kritično analizirani še najbolj žgoči problemi 
Evropske unije.
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International Environmental Law 2012 
Contemporary Concerns and Challenges, zbornik v angleščini

Urednica: dr. Vasilka Sancin
Mednarodno okoljsko pravo danes spremlja vrsta globalnih 
izzivov, od ustrezne ravni varstva biotske raznolikosti, gozdov, 
morskega okolja in vesolja do integracije multilateralnih okolj
skih pogodb, oblikovanja ustreznih mehanizmov mednarodne
ga reševanja sporov in povezav med patentnim pravom, tujimi 
investicijami ter okoljem. Knjiga je edinstven primer interdisci
plinarnega odgovora na globalne okoljske izzive človeštva.
V knjigi so zbrani referati 1. konference o mednarodnopravnem 
varstvu okolja, ki je 28. in 29. junija 2012 potekala na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Uvod v zasebno pravo, Splošni del civilnega prava 

Avtor: dr. Marko Brus
V knjigi so pojasnjeni splošni nauki o civilnem (zasebnem) pra
vu. Prvi del zajema pravne vire zasebnega prava, zgodovino za
sebnega prava na našem ozemlju, razlago norm in vrste norm. 
Drugi, najobsežnejši del obravnava izjavo volje, pravni posel in 
pogodbo na splošno, predpostavke za sklenitev pogodbe in za 
njeno veljavnost, zastopanje ter vpliv pogoja in časa na zaseb
nopravno razmerje. Tretji del je namenjen civilnopravni pravici 
in ugovorom ter pravnim subjektom in objektom. Za boljše ra
zumevanje so dodani primeri in sodna praksa.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-198-9  |  Število strani: 412 
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 112,00 EUR

Odprta vsebina

Avtor: dr. Matija Damjan
Tema knjige je odprta vsebina, ki je varovana z izključnimi pra
vicami intelektualne lastnine, vendar so jo njeni ustvarjalci za
radi idejnih ali pragmatičnih razlogov z licenco dali vsakomur 
na razpolago in tako prosto uporabo ustvarjenih del razširili 
prek meja javne domene. 
Avtor preučuje način podelitve in učinkovanja prostih licenc z 
vidika avtorskega prava, prava industrijske lastnine in obligacij
skega prava ter prikaže pravice in obveznosti, ki iz licenc izhaja
jo za uporabnike in (po)ustvarjalce odprte vsebine.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-201-6  |  Število strani: 360 
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 48,00 EUR

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-219-1 
Število strani: 600
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 40,00 EUR
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Uvod v pravo Evropske unije 

Avtorji: dr. Aleš Ferčič, dr. Janja Hojnik, dr. Matjaž Tratnik
Knjiga ponuja preprosto, zgoščeno in pregledno predstavitev pra
va Evropske unije. Avtorji obravnavajo njegov zgodovinski razvoj, 
institucije, naravo prava EU, sodno varstvo in temeljne politike. 
Upoštevane so spremembe, ki jih je konec leta 2009 prinesla Liz
bonska pogodba. V drugem delu sta objavljeni Pogodba o EU in 
Pogodba o delovanju EU.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-170-5  |  Število strani: 400 
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 75,00 EUR

Napotitev na mediacijo

Avtorica: Machteld Pel 
Prevod: Dean Zagorac
Knjiga vodilne svetovne strokovnjakinje s tega področja je prak
tični vodnik za diagnosticiranje spora, poizvedovanje o interesih 
strank, vodenje strukturiranega pogovora za napotitev na medi
acijo in oblikovanje uradne mediacijske infrastrukture.
Vsebuje številne primere in daje dragocene praktične nasvete za 
oblikovanje profesionalnega predloga za mediacijo.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-148-4  |  Število strani: 268 
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 86,00 EUR

Prosti pretok blaga v EU

Avtorica: dr. Janja Hojnik
Prosti pretok blaga je prva in najbolj razvita svoboščina notra
njega trga EU. Knjiga obravnava: 
• idejo svobodne trgovine in prosti pretok blaga v EU,
• prepoved carin in dajatev z enakim učinkom,
• prepoved diskriminatorne obdavčitve blaga,
• proizvodne standarde v povezavi s prostim pretokom blaga,
• državne monopole ekonomske narave,
• postopke v primerih ovir prostemu pretoku blaga,
• vlogo držav pri urejanju notranjega trga,
•  skupno trgovinsko politiko EU do držav nečlanic (carinsko 

pravo EU ter netarifne ovire zunanje trgovine EU),
•  področja pretoka blaga v Sloveniji. 

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-150-7 
Število strani: 832
Leto izdaje: 2010 
Cena z DDV: 79,00 EUR
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Opremljanje stavbnih zemljišč 

Avtorji: mag. Luka Štravs, Jože Dekleva, Luka Ivanič
V knjigi so s praktičnega vidika predstavljeni priprava progra
ma opremljanja stavbnih zemljišč, postopek odmere komunal
nega prispevka, odločba o odmeri, pogodba o opremljanju in 
pogodba o priključitvi ter možnost, da si občina povrne stroške 
oprem ljanja stavbnih zemljišč z elektrodistribucijskim omrež
jem. Dodani so praktični nasveti in primeri, kako pravilno izra
čunati in odmeriti komunalni prispevek. 
Na enem mestu so objavljeni tudi vsi predpisi oziroma njihovi 
deli, ki urejajo področje opremljanja stavbnih zemljišč.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-143-9 
Število strani: 312 
Leto izdaje: 2010 
Cena z DDV: 120,00 EUR

Nadzorni sveti in upravni odbori 

Avtorji: dr. Marijan Kocbek, dr. Šime Ivanjko,  
dr. Borut Bratina, dr. Peter Podgorelec
Monografija sistematično in izčrpno obravnava vlogo, položaj 
in delo nadzornih svetov in upravnih odborov delniških družb, 
družb z omejeno odgovornostjo in povezanih družb ter prav
ni položaj posameznih članov nadzornega sveta in upravnega 
odbora. Za prakso delovanja nadzornih svetov in upravnih od
borov ter za posamezne člane so pomembna vprašanja nagra
jevanja članov in druga vprašanja glede načina dela. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-140-8  |  Število strani: 478 
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 165,01 EUR

Pravo v zgodovini 
Odlomki virov s komentarji, s poudarkom na razvoju  
na današnjem slovenskem prostoru

Avtorica: dr. Katja Škrubej
Knjiga osvetljuje dejanski razvoj in pojavne oblike prava, zlasti 
pred dobo velikih kodifikacij v Evropi v 18. in 19. stoletju.
V njej so zbrani odlomki iz zgodovinskih virov, razvrščeni de
loma kronološko, deloma tematsko. Upoštevani so viri, ki jih 
prištevamo k evropski pravni tradiciji, vse od odlomkov iz za
pisov klinopisnih prav, iz prava antične Grčije (arhaične dobe) 
in Rima, še posebej tisti, ki so pomembni za razvoj na našem 
današnjem ozemlju od zgodnjega srednjega veka naprej. Virom 
v vsakem poglavju sledijo zaokroženi komentarji.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-393-8 
Število strani: 332
Leto izdaje: 2010 
Cena z DDV: 42,00 EUR
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Pravo socialne varnosti 

Avtorja: dr. Anjuta Bubnov Škoberne, dr. Grega Strban
V splošnem delu knjige so analizirana vprašanja definicij poj
mov ter značilnosti materialnega in postopkovnega prava so
cialne varnosti. V posebnem delu pa so predstavljeni slovenski 
sistemi pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega in starše
vskega zavarovanja ter zavarovanje za brezposelnost, sistem 
družinskih prejemkov in sistem socialnega varstva.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-141-5  |  Število strani: 424 
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 88,01 EUR

Lokalni zločinci – univerzalni zločini 
Odgovornost zaščititi

Urednica: dr. Vasilka Sancin 
Avtorji: dr. Vasilka Sancin, Maja Bavdek, Mark Jo Moggi, 
Nenad Mrdaković, Nastasja Suhadolnik, Katarina Škrbec, 
Nina Zupan
Avtorji celovito obravnavajo vprašanja, povezana z odgovor
nostjo zaščititi. Sistematično so prikazani mednarodnopravni 
temelji in razvoj doktrine odgovornosti zaščititi, s pregledom 
dokumentov, ki so jo uvedli. Vsebina te odgovornosti je predsta
vljena z opisom grozodejstev, na katere se nanaša, ter dolžnost
mi in ukrepi, ki izhajajo iz primarne odgovornosti države, sodelo
vanja države z mednarodno skupnostjo in samostojnih ukrepov 
mednarodne skupnosti. Dodan je daljši angleški povzetek.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-158-3 
Število strani: 334
Leto izdaje: 2010 
Cena z DDV: 38,00 EUR

Obligacijsko pravo 
Splošni del

Urednica: dr. Nina Plavšak 
Avtorji: dr. Nina Plavšak, dr. Miha Juhart,  
dr. Renato Vrenčur

Obligacijsko pravo je pomembno pravno področje, s katerim 
se pri delu srečuje večina pravnikov. Sistemsko delo omogoča 
sistematično in pregledno obravnavo posameznih institutov. 
Vsebuje tudi odgovore na najpogostejše probleme, s katerimi 
se srečujejo pravniki, ki uporabljajo določbe OZ pri urejanju 
konkretnih posamičnih razmerij oziroma pri odločanju o sporih 
iz takih razmerij. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-127-9  |  Število strani: 1174
Leto izdaje: 2009  |  Cena z DDV: 225,00 EUR
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Korporacijsko pravo

Avtorji: dr. Šime Ivanjko, dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič 
Stvarno kazalo: Jernej Jeraj
Knjiga je temeljno sistemsko delo s področja korporacijskega 
prava, vendar ne ponuja le dogmatičnih podlag, temveč tudi 
jas ne odgovore na praktična vprašanja organiziranosti in poslo
vanja gospodarskih družb. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-120-0  |  Število strani: 1348
Leto izdaje: 2009  |  Cena z DDV: 165,01 EUR

Vzorci uradnih pisanj v upravnem postopku

Avtorji: mag. Marijan Štriker, Jože Sedonja, Nikola Todorović
V priročniku so v zaporedju, ki sledi ureditvi v Zakonu o splo
šnem upravnem postopku, zbrani vzorci dopisov, vlog, poo
blastil, vabil, zapisnikov in drugih uradnih pisanj ter odločb in 
sklepov na različnih ravneh odločanja, od uvedbe postopka do 
izvršbe. Vzorci, ki so nastali v konkretnih postopkih, ponazarja
jo pravilno obliko in predpisane sestavne dele različnih pisnih 
procesnih dejanj za rabo v upravnih postopkih pred državnimi 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
Dodana sta Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 
Urad ni list RS, št. 80/99 do 126/07 (ZUPE), in Konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli (z 
obrazcem za pritožbo po Konvenciji o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin).

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-067-8 
Število strani: 1128
Leto izdaje: 2008 
Cena z DDV: 155,00 EUR

Proračunsko pravo 
Priprava, izvrševanje in nadzor proračunov

Avtorja: mag. Milan Martin Cvikl, dr. Etelka Korpič Horvat
Delo pregledno in celovito obravnava proračunsko poslovanje 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov tako z eko
nomskega kot pravnega vidika. Poleg proračuna države in lokal
nih skupnosti je zajet tudi proračun Evropske unije.
Avtorja po zgodovinskem pregledu proračunskega poslova
nja in predstavitvi temeljnih pojmov obravnavata pripravo in 
izvrševanje proračuna ter postopke sprejemanja proračuna na 
državni ravni in v občinah, vključno s sestavo in sprejemom za
ključnega računa proračuna ter notranjim in zunanjim revidira
njem proračuna. Podrobneje obdelata tudi notranji in zunanji 
nadzor proračuna.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-035-7
Število strani: 376
Leto izdaje: 2007
Cena z DDV: 75,00 EUR
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Gospodarsko kazensko pravo

Avtorica: dr. Liljana Selinšek
To pravno področje je v knjigi sistematično predstavljeno v 
štirih sklopih: gospodarska kriminaliteta, gospodarsko kazen
sko pravo, korporacijska kriminaliteta in gospodarska kazniva 
dejanja v posebnem delu kazenskega zakonika. Delo vsebuje 
koristne informacije za sodnike, državne tožilce, odvetnike, kri
minaliste in policiste, kot učbenik pa je namenjeno študentom 
prava in policijskovarnostnih ved.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-867-061-412-3  |  Število strani: 442
Leto izdaje: 2006  |  Cena z DDV: 89,72 EUR

Temelji prava in pravne ureditve

Avtorji: dr. Rado Bohinc, dr. Miro Cerar, dr. Barbara Rajgelj
Knjiga bralca sistematično seznani s temeljnimi pravnimi poj
mi in institucijami ter s pravno ureditvijo Republike Slovenije. 
Poleg splošnega védenja o pravu in pravnih institutih jedrnato 
predstavlja tudi vsebino vseh temeljnih pravnih panog in prav
nih področij.

Vezava: trda  |  ISBN: 86-7061-411-1  |  Število strani: 626
Leto izdaje: 2006  |  Cena z DDV: 91,80 EUR
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Spremljajte GV Založbo in Pravno prakso na Facebooku. 
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Študijske preglednice
Preglednice so informativni pripomoček  
za študij prava in hitro osvežitev znanja  
z določenega pravnega področja:
• definicije temeljnih institutov,
•  grafični prikazi povezav  

med posameznimi pravnimi pojmi,
• barvne sheme in miselni vzorci.

Postopki javnega naročanja in 
temeljni koraki javno-zasebnega 
partnerstva, 3., dopolnjena izdaja, 
vključno z novelo ZJN-3

Avtorji: dr. Boštjan Ferk, dr. Petra Ferk, 
Lara Valjavec

ISBN: 978-961-247-435-5
Število strani: 8
Leto izdaje: 2020
Cena z DDV: 10,00 EUR

Pravdni postopek 
1., dopolnjena izdaja

Avtorici: dr. Vesna Rijavec,  
dr. Tjaša Ivanc

ISBN: 978-961-247-400-3
Število strani: 8
Leto izdaje: 2018
Cena z DDV: 10,00 EUR

Kazensko procesno pravo 
4., popravljena izdaja, vključuje  
novelo ZKP-M

Avtorja: dr. Primož Gorkič,  
dr. Katja Šugman Stubbs

ISBN: 978-961-247-328-0
Število strani: 6
Leto izdaje: 2016
Cena z DDV: 8,00 EUR

Kazensko materialno pravo 
– splošne predpostavke kaznivosti 
4., spremenjena izdaja,  
vključuje novelo KZ-1C 

Avtor: dr. Matjaž Ambrož

ISBN: 978-961-247-238-2
Število strani: 6 
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 7,00 EUR

Pravo Evropske unije 
3., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: dr. Matej Accetto

ISBN: 978-961-247-166-8
Število strani: 6 
Leto izdaje: 2013
Cena z DDV: 7,00 EUR

Stvarno pravo 
Avtor: dr. Matjaž Tratnik

ISBN: 978-961-247-182-8
Število strani: 6 
Leto izdaje: 2011 
Cena z DDV: 8,00 EUR

Temelji prava
Avtor: dr. Miro Cerar

ISBN: 978-867-061-410-9
Število strani: 6 
Leto izdaje: 2006 
Cena z DDV: 3,50 EUR
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Poslovne knjige

Poslovno pravo, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja 
Osnove s praktičnimi primeri

Avtorja: dr. Jaka Cepec, dr. Mitja Kovač

Stvarno kazalo: Helena Uršič, Eta Ferenc

Teoretične osnove, obogatene s študijami praktičnih primerov 
tako iz slovenske kot mednarodne sodne prakse ter ilustrirane 
z ekonomsko razlago in pomenom prava, so v slovenskem pro
storu unikatno branje.
Knjiga je namenjena širokemu krogu bralcev, tako pravnikom 
kot ekonomistom, še posebej pa študentom ekonomskih, po
slovnih in pravnih ved. Pravna znanja, uporabljene metode, 
primeri in spoznanja, ki jih ponuja, so priporočljivi in nujni za 
ekonomiste, podjetnike in pravnike, saj izboljšujejo njihove 
analitične sposobnosti ter zagotavljajo dodatna orodja za raz
reševanje pravnih in analitičnih problemov. Zaradi strnjenosti, 
preprostosti in primerov iz prakse je nepogrešljiv pripomoček 
pri spoznavanju, študiju in praktični uporabi osnov poslovnega 
prava.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-426-3
Število strani: 340
Leto izdaje: 2019
Cena z DDV: 68,00 EUR

Management v zdravstvenih organizacijah

Avtorji: dr. Rudi Rozman, dr. Jure Kovač, dr. Bojana Filej, 
dr. Andrej Robida

Knjiga je vodnik za izboljšanje managementa in upravljanja ter 
večjo uspešnost zdravstvenih organizacij. Namenjena je vsem, 
ki v teh in z njimi povezanih organizacijah na različnih ravneh 
upravljajo in uravnavajo njihovo delovanje. Zato je koristen 
pripomoček vsem zdravstvenim in povezanim organizacijam, 
ustvarjalcem zdravstvenega sistema in politike, fakultetam, ki 
imajo v svojih programih management in upravljanje, ter zava
rovalnicam in drugim, ki so v stiku z obravnavanim področjem 
ali jih to zanima.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-422-5 
Število strani: 544 
Leto izdaje: 2019 
Cena z DDV: 88,01 EUR
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Kako do dobre banke 
… ki bo prijazna do ljudi, podjetij in okolja

Avtor: dr. Franjo Štiblar

Bančni in finančni sistem nam omogoča denarno menjavo in 
različne druge posle. Prispevati bi moral k blaginji vseh prebi
valcev, ne le ozkega kroga izbrancev, vendar se je razvil v slabo 
bančništvo, ki prebivalstvu, podjetjem in okolju škoduje. Tre
ba ga je »ukrotiti« – reformirati v dobro bančništvo, ki bo spet 
vključeno v družbo in bo delovalo v korist vseh.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-384-6  |  Število strani: 312
Leto izdaje: 2018  |  Cena z DDV: 39,00 EUR

Vezava: mehka 
ISBN: 978-961-247-342-6 
Število strani: 500
Leto izdaje: 2017 
Cena z DDV: 89,00 EUR

Ekonomika podjetja 
5., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorja: dr. Miroslav Rebernik, dr. Karin Širec

Globalna konkurenčnost zahteva premišljeno pridobivanje pro
izvodnih virov in skrbno gospodarjenje z njimi. Knjiga s preple
tanjem teorije in praktičnih vidikov predstavi sodoben pogled na 
podjetje in obvladovanje njegove ekonomike. Ob standardnih 
vsebinah in praktičnih primerih, ki pojasnjujejo osrednje teme, 
ponuja širok razpon aktualnih vsebin, od sodobnih teorij podjetja 
do metod vitkega podjetništva, pametnih povezanih proizvodov 
in izzivov delitvene ekonomije. Uporabna je tako za študente kot 
za ljudi iz poslovne prakse, ki sprejemajo ekonomske odločitve. 

Upravljanje podjetja in strateški management
Avtorica: dr. Mojca Duh

Delo sledi novim spoznanjem o politiki podjetja in strateškem 
managementu ter posebno pozornost namenja integralnemu 
managementu kot sodobnemu in celovitemu pogledu na uprav
ljanje in vodenje podjetij. Teoretična spoznanja dopolnjujejo pri
meri iz domačega okolja in iz svetovne prakse. Knjiga je name
njena predvsem študentom, ki se prvič srečujejo s to tematiko, 
koristi pa lahko tudi vsem drugim, ki želijo spoznati to področje, 
bodisi na začetku poklicne poti bodisi pri spoprijemanju z razvoj
nimi problemi podjetja.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-395-2  |  Število strani: 280
Leto izdaje: 2015  |  Cena z DDV: 48,33 EUR
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Z znanjem do delovne uspešnosti
Avtor: mag. Henrik Dovžan

Priročnik je namenjen tistim, ki šele vstopajo v poslovni svet, 
zaposlenim, pa tudi podjetnikom in menedžerjem vseh genera
cij, ki želijo obogatiti svoje znanje za uspešnejše delo z ljudmi.
Avtor bralca spodbuja k opazovanju svojih osebnostnih last
nosti in delovanja v odnosih s sodelavci, saj je prepričan, da je 
le tisti, ki dobro pozna sebe, lahko uspešen na osebnem in po
slovnem področju. Opozarja na pomen vseživljenjskega izob
raževanja, predstavlja dejavnosti, ki povečujejo motivacijo, 
svetuje za učinkovitejše sodelovanje zaposlenih pri doseganju 
ciljev podjetja ter poudarja pomen skupinskega dela za izbolj
šanje inovativnosti in poslovnih procesov podjetja.

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-276-4
Število strani: 156
Leto izdaje: 2014 
Cena z DDV: 24,00 EUR

Mednarodno poslovanje 
Avtorica: mag. Ivanka Šenk Ileršič

Priročnik daje konkretne odgovore na številna vprašanja, pove
zana z raziskavo tujih trgov in viri informacij, načinom vstopa 
podjetij na tuje trge, organizacijo prodaje na izbranem trgu, 
nastopom na mednarodnih sejmih, sklepanjem mednarodnih 
pogodb, zavarovanjem poslovnih in plačilnih tveganj ter kon
kretno operativno izvedbo izvoznega in uvoznega postopka s 
prikazom vseh potrebnih listin in dokumentov.

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-961-247-259-7  |  Število strani: 502
Leto izdaje: 2013  |  Cena z DDV: 68,00 EUR

Management 

Avtorja: dr. Rudi Rozman, dr. Jure Kovač

Knjiga sledi procesu dela managerjev in posebno pozornost 
namenja problemom managementa v naših podjetjih in or
ganizacijah. Avtorja obravnavata management kot stalen in 
neprekinjen proces zagotavljanja smotrnega delovanja ljudi, 
da bi skupaj dosegli uspešnost podjetja. Za izhodišče vzameta 
obstoječi družbeni sistem, vendar upoštevata številne spre
membe, zlasti pomen družbene odgovornosti, upravljanja de
ležnikov ipd. Delo temelji na sodobnih teorijah managementa 
in organizacije in je praktično usmerjeno. 
V knjigi je vrsta izvirnih idej in rešitev.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-210-8 
Število strani: 506 
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 79,00 EUR
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Uvod v ekonomijo z mikroekonomiko

Avtor: dr. Davorin Kračun

V učbeniku je predstavljen sodobni koncept mikroekonomike, 
ki vključuje nepopolno konkurenco in druga nova spoznanja. 
Vsebinsko ni omejen samo na mikroekonomiko, temveč po
nuja širši pogled na spoznanja ekonomske vede, na mikroeko
nomskem področju pa je poudarjena tehnika analize. Po pred
stavitvi temeljnih pojmov so v osrednjem delu obravnavani trg, 
cene in dohodki, sledi pa pregled razvoja sodobne ekonomske 
teorije.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-075-3  |  Število strani: 260
Leto izdaje: 2008  |  Cena z DDV: 64,00 EUR

Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-046-3
Število strani: 246
Leto izdaje: 2008 
Cena z DDV: 49,00 EUR

Vodnik po marketinški galaksiji

Avtorja: Andrej Pompe, mag. Franc Vidic

K obvladovanju trga pripomore premišljen marketinški načrt, 
ki mora biti plod skrbnega raziskovanja produkta, kupcev, kon
kurence in tržnih gibanj. S posluhom za dobre zamisli in s spo
sobnostjo njihovega uresničevanja je mogoče tržno uspeti tudi 
drugače, kot to počnejo drugi. Na podlagi napotkov iz knjige je 
probleme mogoče spremeniti v izzive.
Uporabno in praktično zasnovana knjiga daje celovit pogled na 
trženje, njegove sestavne dele ter aktivnosti, ki jih ponazarjajo 
številni primeri iz slovenske in svetovne prakse. Je hkrati učbe
nik, pripomoček, opomnik in vir. Namenjena je sedanjim in 
prihodnjim tržnikom, ki se zavedajo, da je sodobno znanje in 
poznavanje vseh elementov trženja ključ do uspešnega dela.

Repetitorij 
Ekonomija, ekonomska analiza in politika 
2., spremenjena izdaja

Avtorja: dr. Katarina Zajc, mag. Matjaž Nanut

Repetitorij je študijsko gradivo, ki dopolnjuje učbenik Eko
nomija avtorjev dr. Aleksandra Bajta in dr. Franja Štiblarja. V 
delu A so vprašanja in postopki reševanja tipičnih nalog z od
govori, v delu B so zbrane tipične izpitne pole, uporabljene pri 
pisnih izpitih iz politične ekonomije v preteklosti, v delu C pa 
so rešitve za drugi in četrti sklop vprašanj in nalog iz dela A. 
Vprašanja in naloge v delu A so usklajene z vsebinsko razpore
ditvijo knjige Ekonomija.

Vezava: mehka 
ISBN: 978-961-247-077-7 
Število strani: 186
Leto izdaje: 2008 
Cena z DDV: 34,22 EUR
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Mikroekonomija in zbirka nalog 
3., popravljena izdaja 

Avtorji: dr. Janez Prašnikar, Polona Domadenik,  
Matjaž Koman
Avtorji zbirke nalog: Polona Domadenik, Aljoša Feldin,  
Aleksandra Gregorič, Matjaž Koman

Knjiga je namenjena študentom ekonomije in poslovnih ved 
ter vsem drugim, ki jih zanimajo ekonomska vprašanja. Ponu
ja pregled mikroekonomskih problemov in razvija ekonomsko 
logiko. Mikroekonomski problemi so predstavljeni z besedilom 
in z grafi, grafični analizi pa so dodani primeri, ki kažejo pojave 
v resničnem življenju. Knjiga je zasnovana sistematično. V po
sebni knjigi so na 180 straneh zbrane naloge, ki so vezane na 
posamezna poglavja v knjigi. Dodane so tudi rešitve.

Vezava: mehka 
ISBN: 078-961-247-074-6, 
978-961-247-030-2 
Število strani: 336, 180 
Leto izdaje: 2008 
Cena z DDV: 87,70 EUR

Projektni management
Avtor: dr. Anton Hauc

Pri obvladovanju vse obsežnejšega projektnega poslovanja v 
podjetjih in nepridobitnih organizacijah ima pomembno vlogo 
projektni management. Deluje v procesih nastajanja projekta 
vse od njegove strateške določitve in izvedbe do doseganja vseh 
namenov. 
V knjigi je predstavljen projektni management v podjetjih in 
drugih organiziranih sistemih.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-001-2  |  Število strani: 412 
Leto izdaje: 2007  |  Cena z DDV: 96,00 EUR

Ekonomija 
2., dopolnjena izdaja

Avtorja: dr. Aleksander Bajt, dr. Franjo Štiblar

Knjiga je prava mala ekonomska enciklopedija, saj ponuja ce
lovit pregled osnov makroekonomije in mikroekonomije. Va
njo so zajeti podatki o gospodarstvu samostojne Slovenije, 
vključno z ekonometričnimi ocenami odnosov med osnovnimi 
makroekonomskimi agregati Slovenije in oceno vodenja eko
nomske politike pri nas ter v tranzicijskih državah. Podrobno so 
obravnavane tudi ekonomske teme, ki so se razvile v ekonomski 
vedi v zadnjih dvajsetih letih, kot so eksternalije, teorija iger, 
ekonomika EU, trg delovne sile in poglobljena analiza vodenja 
ekonomske politike. 

Vezava: trda 
ISBN: 978-867-061-361-4 
Število strani: 536
Leto izdaje: 2004 
Cena z DDV: 116,42 EUR
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Statistika za družboslovce

Avtorja: dr. Aleksander Bajt, dr. Franjo Štiblar

Knjiga bo pravnikom in drugim družboslovcem ter strokovnja
kom v gospodarstvu, pravosodju in državni upravi, ki niso imeli 
specialnega študija statistike, olajšala razumevanje statističnih 
podatkov in grafikonov, s katerimi se srečujejo pri delu in v 
vsakdanjem življenju, marsikomu pa bo v oporo tudi pri aktivni 
uporabi statističnih metod.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-867-061-301-8  |  Število strani: 216
Leto izdaje: 2002  |  Cena z DDV: 62,19 EUR

Ekonomski modeli za poslovno odločanje

Avtorja: dr. Janez Prašnikar, Žiga Debeljak
Knjiga ponuja celovit pregled področij in problemov, s katerimi 
se srečujejo podjetja v tržnem gospodarstvu. Vsebina je zaje
ta v štiri temeljne sklope: tržno povpraševanje, proizvodnja in 
stroški, organizacija in strategija ter nepopolne tržne strukture. 
Posega tudi na področja statistike, poslovne matematike, ra
čunovodstva in financ. 

Vezava: mehka  |  ISBN: 978-867-061-18-32  |  Število strani: 436
Leto izdaje: 1998  |  Cena z DDV: 59,25 EUR
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Zbirka Informacijska varnost

Informacijska varnost: Etično hekanje

Avtorja: Sara Tomše, dr. Blaž Markelj
Stvarno kazalo: Sara Tomše, dr. Blaž Markelj

Pred zlonamernimi hekerji se lahko obranimo le, če poznamo 
njihove napadalne tehnike in tehnike, s katerimi etični heker
ji obvarujejo organizacije. Napadanje informacijskih sistemov 
brez lastnikove privolitve je nezakonito, zato morajo etični he
kerji pri tem slediti točno določenim postopkom. Monografija 
ponudi vpogled v temeljno razumevanje teh postopkov in opi
še dileme pri etičnem hekanju.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-440-9  |  Število strani: 212
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 69,00 EUR

Informacijska varnost: Izzivi sodobne 
tehnologije

Urednik: Blaž Markelj
Avtorji: Maša Dreven, Bojan Dobovšek, Uroš Jelenc, 
Ida Majerle, Peter Makovšek, Blaž Markelj, Eneja Mervič, 
Gorazd Praprotnik, Gregor Skerl Beronja

Tehnologijo, ki se nam je še pred leti zdela kot iz filma, danes 
vsi uporabljamo. Podatki, ki se z uporabo sodobnih naprav zbi
rajo in obdelujejo, pa lahko na različne načine vplivajo na naša 
življenja. Zato se je danes bolj kot kadarkoli prej nujno zavedati 
pomena informacijske varnosti ter znati zavarovati svoje po
datke, svojo zasebnost in se ubraniti pred različnimi poskusi 
kibernetskih napadov.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-450-8  |  Število strani: 212
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 69,00 EUR

https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-eticno-hekanje
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije
https://www.gvzalozba.si/informacijska-varnost-izzivi-sodobne-tehnologije


66

Z
b

ir
k

a
 M

a
n

a
g

er
Zbirka Manager
Knjige iz zbirke Manager posegajo na vsa področja managerskega dela  
in prinašajo nova spoznanja. 

(P)ostanite prvi na svetu
Avtor: dr. Andrej Vizjak

Delo je namenjeno podjetnikom, ki s svojim podjetjem želijo 
doseči več kot le povprečni dobiček in preživetje. Avtor, ki je v 
poslovnem svetovanju tudi sam postal prvi na svetu, je v njej 
združil svoje poslovne izkušnje z znanstvenimi raziskavami, ki jih 
je z analizo 10.000 podjetij v preteklih petnajstih letih opravil 
kot profesor ekonomije na Ingolstadt School of Management 
v Nemčiji. Nazorno predstavi metodologijo, kako odkriti svoje 
edinstvene sposobnosti, razviti zmagovalni strateški načrt ter 
investitorje in sodelavce prepričati, da skupaj z vami uresniči
jo vašo vizijo. Dodani so poslovni primeri sedmih slovenskih 
menedžerjev ter njihove strategije in izkušnje. Predstav ljenih je 
tudi deset svetovnih panog in 33 menedžerjev iz njih.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-349-5
Število strani: 210
Leto izdaje: 2017
Cena z DDV: 52,00 EUR

Be(come) The First in the World
Avtor: dr. Andrej Vizjak

This book is a handbook for all entrepreneurs who want to 
achieve more than just average profits and survival of their 
companies. The author has succeeded himself in becoming 
the first in the world in management consulting. In this book, 
he combines his own business experience with academic rese
arch of 10,000 companies over the period of the last 15 years, 
which he has carried out as professor at Ingolstadt School of 
Management in Germany. The book contains a practical de
scription of the methodology for identifying your unique ca
pabilities, developing a winning plan and persuading investors 
and colleagues to support you in the implementation of your 
vision. The author has included case studies of eight regional 
managers and their strategies, as well as experiences on how 
to be(come) the first in the world. He also describes ten global 
industries and 31 benchmark leaders from these industries.

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-365-5
Število strani: 220
Leto izdaje: 2017
Cena z DDV: 52,00 EUR
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Trajnostni razvoj 
Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki

Urednik: dr. Andrej Bertoncelj
Avtorji: dr. Andrej Bertoncelj, Mitja Bervar, dr. Maja Meško, 
Andrej Naraločnik, mag., MBA, dr. Bojan Nastav,  
mag. Vasja Roblek, dr. Anita Trnavčević

Trajnostni razvoj je oblika razvoja in napredka, ki zadovoljuje 
današnje potrebe, pri tem pa ne ogroža prihodnjih generacij. 
Pomeni odgovoren in uravnotežen dvig materialne, socialne 
in okoljske blaginje ter prehod od politike odvisnosti k politi
ki trajnostne (samo)zadostnosti. Za to bo potrebna celostna 
preobrazba v smeri inovacijskega in cikličnega gospodarstva. 
Korenito bo treba spremeniti tudi upravljanje gospodarskih 
sub jektov. Knjiga s številnimi primeri iz prakse domačih in tujih 
gospodarskih družb opozarja na nevarnosti in nevzdržnost se
danjega poslovnega modela. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-300-6
Število strani: 270
Leto izdaje: 2015 
Cena z DDV: 28,00 EUR

Pot do konkurenčnosti 
Prenova poslovnih procesov

Avtor: dr. Hans Ferk

Ostro tekmovanje med podjetji zahteva nenehno spreminjanje 
in prilagajanje, s posameznimi ukrepi ali pa s celostnimi rešit
vami. Pri izbiri ustrezne metode za povečanje učinkovitosti se 
podjetju postavljajo vprašanja:
• Kako trajnostna mora biti metoda?
•  Ali je treba tudi po njeni uveljavitvi nadaljevati proces  

izboljšav?
•  Koliko zaposlenih v podjetju mora pri njenem izvajanju 

aktivno sodelovati?
Metoda celovite optimizacije poslovnih procesov zagotavlja 
trajnostni uspeh, ker vključuje procesno usmerjeno mišljenje 
in ravnanje. 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-217-7 
Število strani: 116 
Leto izdaje: 2012 
Cena z DDV: 42,00 EUR

Be(come) The First in the World   E-knjiga

Avtor: dr. Andrej Vizjak

Skrajšana različica knjige Be(come) The First in the World. Po 
nakupu bo poslana na elektronski naslov, ki ga kupec navede v 
postopku zaključka nakupa.
Abridged version of author’s book Be(come) The First in the 
World. 
e-knjiga  |  ISBN: 978-961-247-350-1  |  Število strani: 91
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 9,00 EUR

e-knjiga
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Poslovni obveščevalni sistemi 
S primeri slovenskih podjetij

Avtor: dr. Igor Perko

Sodobne tehnologije omogočajo aktivno sodelovanje pri načr
tovanju dela in novo raven nadzora nad poslovanjem podjetja. 
Primeri uporabe obveščevalnih sistemov v slovenskih podjetjih 
so dokaz za njihovo uporabnost, obenem pa prikažejo dobre 
rešitve, ki so uveljavljene v našem poslovnem okolju. 

V knjigi so predstavljene možnosti in konkretni predlogi za 
oblikovanje obveščevalnega sistema po meri.

Trajnostni razvoj organizacije 
Ekonomski, družbenopolitični in ekološki vidiki

Avtorji: dr. Andrej Bertoncelj, dr. Maja Meško,  
Andrej Naraločnik, mag., MBA, Bojan Nastav

Sodobno in odgovorno udejanjanje gospodarskega razvoja 
pomeni trajno in družbeno odgovorno prilagajanje podjetij in 
sonaravnost njihovega delovanja. 
Knjiga predstavlja tri vidike trajnostnega razvoja:
•  ekonomski vidik trajnostnega razvoja (trajnostna  

in dobičkonosna rast),
• družbenopolitični vidik (družbena odgovornost),
• ekološki vidik (sonaravnost).
Vključeni so številni primeri iz prakse domačih in tujih gospo
darskih družb.

Zdrav manager − uspešno vodenje 
Preventiva kot pot k blaginji 

Skupina avtorjev, urednika: Cvetka Dragoš Jančar,  
mag. Boris Jančar

Avtorji v knjigi pojasnijo razumevanje in ekonomski pomen 
zdravja ter vlogo preventivnih zdravstvenih pregledov. 
V osrednjem delu vrhunski strokovnjaki podrobno predstavijo 
preventivni zdravstveni managerski pregled, ki zajema pregled 
srčnožilnega sistema, testiranje pljučne funkcije, preventivni 
pregled prebavnega sistema, laboratorijske preiskave krvi in 
urina, pregled vratu, preventivni pregled oči, pregled gibalnega 
sistema in prepoznavanje nevarnih sprememb kože. 

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-203-0 
Število strani: 356 
Leto izdaje: 2011 
Cena z DDV: 88,01 EUR

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-172-9
Število strani: 252 
Leto izdaje: 2011  
Cena z DDV: 64,00 EUR 

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-173-6 
Število strani: 262 
Leto izdaje: 2011 
Cena z DDV: 58,00 EUR 
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Success Formulas for the New Decade 
Based on the analysis of 600 winners of the past decade 

Avtor: dr. Andrej Vizjak

Avtor je dopolnil in z novimi primeri obogatil izdajo, ki je v slo
venščini izšla pod naslovom Formule uspeha za novo desetletje. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-191-0  |  Število strani: 264 
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 56,00 EUR 

Formule uspeha za novo desetletje 
Na temelju analize 600 podjetij, ki so premagala krizo

Avtor: dr. Andrej Vizjak

Avtor je analiziral 600 mednarodnih podjetij različnih velikosti 
in razvil nov model – formule uspeha za štiri zmagovalne tipe 
podjetij. S tem modelom je analiziral 80 največjih podjetij v Slo
veniji iz vseh ključnih panog. Ugotovil je, da jih je kriza močno 
prizadela, in zanje razvil formule uspeha, kako preprečiti, da bi 
postala žrtev prevzema.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-149-1  |  Število strani: 256 
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 76,00 EUR

Kaotika

Avtorja: Philip Kotler, John Caslione

Kriza pred desetletjem je napovedala obdobje vse pogostejših in 
intenzivnejših pretresov v svetovnem gospodarstvu. Opozorila 
je, da jih bodo morala podjetja začeti upoštevati in se prilagajati, 
saj bodo le tako lahko uspešno poslovala kljub nenehni grožnji 
s kaosom.
Knjiga ponuja revolucionaren niz smernic, kako naj podjetja od
krijejo vir motenj, se izogibajo tveganju, prepoznajo slabosti in 
priložnosti, načrtujejo in vnaprej pripravijo odziv, s katerim bodo 
zagotovila dolgoročno prožnost in uspešnost, pa tudi, kako naj 
prožnost vnesejo v bilanco stanja, določajo strateške cene, kako 
naj izdelke prilagajajo novi vrednosti za stranke … 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-125-5  |  Število strani: 186
Leto izdaje: 2009  |  Cena z DDV: 55,00 EUR
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Knjiga je lepo darilo
Vrednost dobre knjige presega njeno ceno. 

Mala šola retorike II

Avtorja: Bogdana Herman in dr. Marko Pavliha
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

Ali se želite izpopolniti v javnem nastopanju, ustnem in pisnem 
izražanju ter v sporazumevanju v zasebnem in poslovnem ži
vljenju, v pravu, gospodarstvu, politiki, kulturi in še kje? Potem 
morate prebrati prenovljeno izdajo enega pomembnejših slo
venskih del na tem področju, Male šole retorike.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-447-8  |  Število strani: 216 
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 29,40 EUR

Pritisni na tipko Človek

Avtor: dr. Marko Pavliha
Pravnik, esejist, aktivni državljan in nekdanji politik v esejih 
na svoj pronicljivi in hudomušni način razmišlja o mišljenju 
in ustvarjanju, vrednotah za družbeno uglašenost, domovini, 
branju, pisanju in modrovanju ter popotovanju iz sedanjosti v 
prihodnost. Knjiga je prepredena z aktualno družbeno proble
matiko, duhom svetovnega etosa in piščevo kritično oceno, ki 
ji ne manjka optimizma in idej za izboljšanje našega vsakdana.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-377-8  |  Število strani: 340
Leto izdaje: 2017  |  Cena z DDV: 42,00 EUR

Osamosvojitev Slovenije in ADP 
Pogled z Dunaja in iz Ljubljane

Avtor: dr. Ivan Kristan
Knjiga obravnava nasledstvo Republike Slovenije po Jugo
slaviji glede Avstrijske državne pogodbe, ki četrt stoletja po 
osamosvojitvi še ni notificirana. V prvem delu so povzeti naj
pomembnejši dogodki v razvoju slovenske države in akti, ki so 
neposredno privedli do osamosvojitve, drugi del pa je name
njen poosamosvojitvenemu razvoju in dogajanju po 25. juniju 
1991. Avtor pojasnjuje, da brez notifikacije Avstrijske državne 
pogodbe naša država ne more prevzeti suverenega položaja v 
razmerju do Avstrije, kakršnega je imela na podlagi te pogodbe 
Jugoslavija, in tako končati procesa osamosvajanja.

Vezava: trda 
ISBN: 978-961-247-341-9 
Število strani: 185
Leto izdaje: 2016 
Cena z DDV: 10,00 EUR

https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/pritisni-na-tipko-clovek
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp
https://www.gvzalozba.si/osamosvojitev-slovenije-in-adp


71

P
o

d
a

r
ite

Ustava Republike Slovenije

V knjigi je neuradno prečiščeno besedilo Ustave RS z upoštevani
mi spremembami do vključno Uradnega lista RS št. 47/13. 
Uvodno besedo je napisal dr. France Bučar.

Vezava: trda, platno  |  ISBN: 978-961-247-268-9  |  Število strani: 106
Leto izdaje: 2013  |  Cena z DDV: 22,00 EUR

Občni državljanski zakonik 
Faksimile izdaje iz leta 1928

Spremna beseda: dr. Miha Juhart 
Eden največjih spomenikov pravne kulture, avstrijski Občni drža
vljanski zakonik (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), je imel 
pomembno vlogo v razvoju slovenskega pravnega sistema. 
Sprejet je bil leta 1811, veljati pa je začel z začetkom leta 1812.
Ob 200letnici veljavnosti Občnega državljanskega zakonika 
smo izdali faksimile izdaje iz leta 1928, v posebni knjižici pa je 
objavljena spremna beseda. 

Vezava: trda, platno, ščitni ovitek, format 10,5 x 15,5 cm 
ISBN: 978-961-247-200-9  |  Število strani: 466, 20 
Leto izdaje: 2012  |  Cena z DDV: 72,00 EUR

Gobelini: poskus tkanja onkraj Norme

Avtor: dr. Matjaž Ambrož
V knjigi so zbrani iskrivi zapisi, ki so izhajali v Pravni praksi. Če
prav jim je zavetje dajala revija za pravna vprašanja, te bregove 
prestopajo. O tem, ali se bo posameznikovo življenje izpolni
lo ali mu bo pri tem spodletelo, ne odločajo le pravne dileme, 
temveč tudi vrsta drugih dejavnikov, ki jih vesten kronist ne sme 
in ne more prezreti.
Knjigi je priložen CD z glasbenimi aranžmaji.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-273-3  |  Število strani: 132
Leto izdaje: 2014  |  Cena z DDV: 28,00 EUR
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Jugoslovanska velika noč 
Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912–1913) 

Avtor: dr. Andrej Rahten

Knjiga je izšla ob stoti obletnici začetka vojn, ki sta po stoletjih 
osmanske vladavine v nekaj mesecih prelomno preuredili poli
tični zemljevid Balkana. Spopad pravoslavnih držav z osmanskim 
imperijem je imel tudi neposreden vpliv na notranjepolitična 
razmerja v habsburški monarhiji, še zlasti pa je usodno posegel 
v percepcijo jugoslovanskega vprašanja med slovensko (in hrva
ško) elito. 
Knjiga temelji na analizi glavnih del slovenske publicistike v habs
burški monarhiji na temo balkanskih vojn in jugoslovanskega 
vprašanja, vanjo pa so zajeti tudi izsledki preučevanja arhiv skih 
virov. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-223-8  |  Število strani: 282 
Leto izdaje: 2012  |  Cena z DDV: 38,00 EUR

Med Olimpom in Hadom 
Enakost v pravu in literaturi 

Urednik in avtor uvodne razprave: dr. Matej Accetto 
Avtorji: Špela Ahčin, Nataša Sedlar, Iztok Štefanec, Matej 
Petrišič, Mojca Zadravec, Vesna Tišler, Kira Zorman, Jernej 
Kosec, Maša Savič
Knjiga vsebuje razmišljanja izbranih študentskih peres o vzpored
nicah med pravom in literaturo pri obravnavanju vprašanj  
(ne)enakosti. 

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-178-1  |  Število strani: 304 
Leto izdaje: 2011  |  Cena z DDV: 15,01 EUR

Zvestoba Normi in druge zgodbe

Avtor: dr. Matjaž Ambrož 
Ilustracije: Samira Kentrić
V knjigi so zbrana duhovita razmišljanja o najrazličnejših stvareh, 
situacijah in pojavih, ki jih je avtor razvrstil v poglavja Iz naših 
krajev, Kultura in prosveta, Znanost za razvoj, Črna kronika in 
Zad nja stran.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-147-7  |  Število strani: 120 
Leto izdaje: 2010  |  Cena z DDV: 28,00 EUR
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Pravni rokovnik 2021

Pravni rokovnik ima pregleden koledarski del in dovolj prostora za zapisovanje, poleg 
tega vključuje zbirko najpomembnejših podatkov, ki jih pogosto potrebujete pri delu.

Da ne boste iskali: 

•  pravosodni in samostojni organi, 
poslovanje sodišč 

•  povrnitev stroškov v postopkih, tarife, 
nagrade

•  sodni tolmači, izvedenci, cenilci, 
ocenjevalci in člani poravnalnega odbora

•  sodni izvršitelji, detektivi 
•  sodne takse, upravne takse
•  odvetniška in notarska tarifa ter imenik 

odvetnikov in notarjev
•  davčni svetovalci z licenco in preizkušeni 

davčniki

•  seznam mediatorjev, društva mediatorjev
• overitev listin v mednarodnem prometu
• ponudniki pravnih informacij
• brezplačna pravna pomoč 
• upravne enote
•  finančni uradi, preizkušeni davčniki  

in davčni svetovalci
•  koledarčki za leta 2018–2025, prazniki  

in dela prosti dnevi, šolske počitnice
•  poštne številke in seznam Petrolovih 

servisov, kjer je mogoče oddati poštno 
pošiljko, hitra pošta

lepo in praktično  lepo in praktično  
darilodarilo

Vezava: trda  |  Število strani: 400 
Leto izdaje: 2020  |  Cena z DDV: 38,00 EUR

Prava pot prava

Avtorji: dr. Ljubo Bavcon, dr. Janez Kranjc, dr. France Bučar, 
dr. Šime Ivanjko, dr. Jože Mencinger, dr. Peter Čeferin, 
Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, mag. Nataša  
Belopavlovič, mag. Vera Aljančič Falež

Zbirka utrinkov o preteklem in današnjem času, dogodkih, lju
deh in njihovih poteh. Povezovalna elementa sta pravni poklic 
in pravo.

Vezava: trda  |  ISBN: 978-961-247-097-5  |  Število strani: 240 
Leto izdaje: 2009  |  Cena z DDV: 18,00 EUR
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Napovedujemo*

*  Objavljeni so delovni naslovi knjig.

      Zakoni s komentarji

Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del
Urednik: dr. Miha Šepec
Avtorji komentarja: dr. Matjaž Ambrož, dr. Katarina Bergant, dr. Zlatan Dežman, 
dr. Anže Erbežnik, dr. Zvonko Fišer, mag. Damijan Florjančič, ddr. Klemen Jaklič, 
mag. Aleksander Karakaš, dr. Mojca Mihelj Plesničar, dr. Barbara Nerat, 
dr. Petar Novoselec, dr. Boštjan Polegek, Jan Stajnko, dr. Miha Šepec, Marko Šorli, 
dr. Miha Šošić, dr. Luka Martin Tomažič, mag. Vanja Verdel Kokol

Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del
Urednika: dr. Vesna Rijavec in dr. Andrej Ekart
Avtorji komentarja: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Galič, dr. Tjaša Ivanc, 
dr. Tomaž Keresteš, dr. Damjan Orož

     Zbirka Scientia/Iustitia

Kolizija človekovih pravic: Vidiki ustavnosodne presoje
Avtor: dr. Iztok Štefanec
 
     Druge pravne knjige

Pravna ureditev prenehanja pravnih subjektov z osnovami 
insolvenčnega prava
Avtorji: dr. Saša Prelič, dr. Peter Podgorelec, dr. Jerneja Prostor, dr. Gregor Dugar 

Postopki javnega naročanja, priročnik 
Avtorji: Aleš Avbreht, Tanja Bratina, Marjeta Erjavec Avbreht, Miriam Ravnikar Šurk

Koncerni, 2., posodobljena izdaja
Urednik: dr. Peter Podgorelec
Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman, dr. Martina Repas, dr. Majda Kokotec 
Novak, dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič, Tatjana Svažič

Pogodbeno pravo V, Pogodbeno razmerje in pogodbena odgovornost
Avtor: dr. Luigi Varanelli

Ustavna ureditev Slovenije, priročnik
Avtorja: dr. Kaučič, dr. Franc Grad
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Zastavna pravica, 2., posodobljena izdaja
Avtor: dr. Matjaž Tratnik

Kazensko procesno pravo Republike Slovenije s temelji kazenskega 
prava EU, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja
Avtorja: dr. Anže Erbežnik, dr. Zlatan Dežman

Človekove pravice v Evropi, Listina EU o temeljnih pravicah  
z uvodnimi pojasnili, komentarjem in sodno prakso Sodišča EU
Avtorica: dr. Verica Trstenjak 
Stvarno kazalo: dr. Petra Weingerl

Za več informacij pokličite po telefonu: 01 30 91 820.
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Dogodki

Tradicionalni dogodki GV Založbe: 

Mala šola delovnega prava   

Računovodstvo za pravnike   

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja   

Konferenca prava informacijske varnosti

Dnevi nepravdnega in izvršilnega prava   

Dnevi prekrškovnega prava

Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava   

Jesenski Veliki kongres javnega naročanja   

Konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja   

Strokovno srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava   

Konferenca kazenskega prava in kriminologije   

Dnevi slovenskih pravnikov   
Organizatorji: Zveza društev pravnikov Slovenije  /  Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije  /  
LEXPERA d.  o.  o. (GV Založba)

GV Založba organizira tudi številne enodnevne aktualne seminarje.  
Urnik vseh izobraževalnih dogodkov najdete na spletni strani  

www.gvzalozba.si/izobrazevanja

Za več informacij pokličite po telefonu 01 30 91 816  
ali pišite na naslov: seminar@gvzalozba.si

https://www.gvzalozba.si/izobrazevanja
mailto:seminar%40gvzalozba.si?subject=
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Pravna praksa 
Tednik za pravna vprašanja

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slo
venski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas 
seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša stro
kovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni član
ki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

V Pravni praksi najdete:
•  poglobljene članke o aktualnih 

pravnih vprašanjih,
•  predstavitve in analize novih 

predpisov in njihove uporabe  
v praksi,

•  pomembne odločitve slovenskih, 
mednarodnih in tujih sodišč,

• odgovore na vprašanja bralcev,
•  opomnik o začetku veljavnosti 

novih predpisov,
•  predstavitve knjig, seminarjev 

in drugih dogodkov s pravnega 
področja.

Naročniki Pravne prakse imajo ugodnosti:
•  revijo Odvetnik 4krat na leto (brezplačno),
•  možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori,  

v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
•  10odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
•  poseben popust za študente in upokojence.

Pravna praksa tudi na spletu! 
www.pravnapraksa.si

Izide 50 številk na leto.  |  Cena posamezne številke je 8,38 EUR + DDV (5 %).  
Naročniki imajo 10,26-odstotni popust.  |  Polletna naročnina, v katero je vključen  
tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 188,00 EUR + DDV (5 %). 

Revije

tiskano in digitalno

�  odzivna

�  informativna

�  v stiku z bralci
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Podjetje in delo 
Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

Znanstvena revija Podjetje in delo izhaja že 40 let in ima pomembno vlogo v slovenski 
pravni publicistiki. V njej objavljajo uveljavljeni domači avtorji in tuji strokovnjaki. Revija 
skrbno spremlja razvoj stroke in vanj dejavno posega. Bralce seznanja z novimi dosežki 
in tokovi v sodobni pravni znanosti, se loteva aktualnih tem in pomaga pri reševanju 
vsakdanjih pravnih vprašanj. Vsako leto v osmih številkah na približno 1.500 straneh s 
svojimi prispevki sodeluje okrog 100 uglednih strokovnjakov. V jesenski številki so vsako 
leto objavljeni prispevki s tradicionalnega srečanja Dnevi slovenskih pravnikov.

V reviji Podjetje in delo najdete:
•  znanstvene in strokovne članke  

in razprave,
•  komentarje sprejetih predpisov  

in povzetke tujih predpisov,
•  analize sodnih primerov  

in pregled sodne prakse,
•  prispevke iz prakse za prakso.

Revija Podjetje in delo je indeksirana  
v mednarodnih bazah:
–  IBZ (Internationale Bibliographie der 

geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Zeitschriftenliteratur)

–  Worldwide Political Science Abstracts 
database (WPSA)

www.podjetjeindelo.si

Izide osem številk na leto.  |  Naročniki imajo 10-odstotni popust.  |  Letna naročnina na revijo Podjetje 
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s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidi
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Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov za namen 
izpolnitve pogodbenih obveznosti in pošiljanja obvestil, če ste podali izrecno privolitev. 

 Želim, da me obveščate o dogodkih, knjižnih novostih in akcijskih ponudbah GV Založbe.

 Želim prejemati strokovno glasilo IUS-NEWS – tedenski pregled strokovnih pravnih novosti.

Za ta namen dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, elektronski naslov).
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Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov za namen 
izpolnitve pogodbenih obveznosti in pošiljanja obvestil, če ste podali izrecno privolitev. 

 Želim, da me obveščate o dogodkih, knjižnih novostih in akcijskih ponudbah GV Založbe.

 Želim prejemati strokovno glasilo IUS-NEWS – tedenski pregled strokovnih pravnih novosti.

Za ta namen dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, elektronski naslov).

Reklamacije so možne v 15 dneh po prevzemu pošiljke. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno.  
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Nakupni pogoji

Naročila
Knjige lahko naročite v naši spletni trgo
vini, po faksu, po pošti ali po elektronski 
pošti. 
Če knjigo naročate v imenu podjetja, mo
rajo biti poleg naslova knjige, ki jo naroča
te, še podatki o podjetju: naslov, matična 
številka, identifikacijska številka za DDV, 
podatek, ali ste davčni zavezanec, štam
piljka, podpis, kontaktna oseba in telefon. 

Cene
Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Pri
držujemo si pravico do spremembe cen. 
Cene ne vključujejo stroškov dostave. 

Plačilo
Podjetje knjigo plača, ko prejme naš račun, 
fizične osebe pa po povzetju. Plačilo na 
obroke ni mogoče.  

Dostavni rok in poštnina
Po prejemu vašega naročila knjigo iz skla
dišča pošljemo praviloma v treh delovnih 
dneh oziroma po izidu. Stroški dostave 
niso vključeni v ceno. 
Pošta Slovenije fizičnim osebam zaračuna
va provizijo za nakazilo odkupnega zneska. 

Reklamacije
Reklamacije so možne v petnajstih dneh 
po prejemu blaga. 

Varnost podatkov
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z 
veljavno zakonodajo na področju varstva 
osebnih podatkov za namen izpolnitve po
godbenih obveznosti in pošiljanja obvestil, 
če ste podali izrecno privolitev. 
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Nenadomestljiv pripomoček finančnih  
in davčnih strokovnjakov vas bo navdušil  
z enostavno uporabo in učinkovitim 
prepletom finančno-računovodskih, davčnih, 
pravnih in poslovnih vsebin.

Sodoben spletni portal, z najširšim naborom 
pravnih vsebin v Sloveniji, ki je že več kot 
30 let nepogrešljivo orodje pravnikov z vseh 
delovnih področij. 

www.iusinfo.si

www.findinfo.si

https://www.iusinfo.si/
https://www.findinfo.si/


www.insolvinfo.si

Sodoben spletni portal, ki vas v trenutku 
prepriča z enostavno uporabo in učinkovitimi 
povezavami pravnih in drugih pomembnih 
vsebin s področij vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in športa.

Skrbnik vašega uspešnega in varnega 
poslovanja omogoča, da boste vsak trenutek 
obveščeni o vseh pomembnih poslovnih, 
finančnih in insolvenčnih dejanjih vaših 
poslovnih partnerjev.

www.edusinfo.si

https://www.insolvinfo.si/
http://www.edusinfo.si/


Pri GV Založbi smo  
v več kot 60 letih  

do danes izdali  
1392 knjig.

Vsem bralcem in avtorjem se  
zahvaljujemo za zaupanje!
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