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 Ob 50-letnici Pravniškega društva Ljubljana

Petdeset let delovanja stanovskega  društva je častitljiv čas, zlasti če gre za delovno druš-
tvo, s svojimi dejavnostmi ponuja članom različnih generacij raznovrstne oblike medse-
bojnega poklicnega in medčloveškega sodelovanja. 

društvo je v letih svojega obstoja dokazalo, kaj vse se da in kaj se lahko zmore ob upo-
števanju sinergij znanj, spoštovanja in velike volje članov. Petdeset delovnih let   v našem 
življenju pomeni, da smo izpolnili neki pogoj, da naslednje generacije nadaljujejo s po-
slanstvom dela društva pravnikov. 

na prvem mestu delovanja društva je kakovost strokovnega poklicnega dela, kar je tudi 
v skladu z glavnimi cilji društva, in sicer ob gojitvi spoštovanja ter medsebojne pomoči. 

iz letnih poročil o delu društva je jasno, da je veliko storilo za strokovno dopolnilno 
izobraževanje svojih članov, saj so mesečna strokovna srečanja izjemno dobro obiskana, 
vsebina pa pomembna in toliko raznolična, da lahko vsak član vsaj enkrat najde kaj zase. 

Poleg stroke pa so bila druženja članov iskreno prijateljska na izletih v gore, potovanjih 
po evropskih mestih in na športnih srečanjih. 

društvo si prizadeva utrditi poklicno kredibilnost pravniškega poklica, trudi se, da bi 
pravna stroka imela  mesto, ki ji gre. 

v tej smeri delovanja društva, za doseganje ciljev, ne sme biti za posameznika niti za 
društvo noben napor odveč.  zato vas tudi za prihodnost nas vseh in društva v evropski 
skupnosti vabim k sodelovanju za napredek in spoštovanje  pravne stroke. 

dovolite mi, da se vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri delu društva in prispevali k ugledu 
društva ter doseganju zastavljenih ciljev, iskreno zahvalim. 

Branka Neffat, 

častna predsednica društva
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50 let PRAVNIŠKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA 1964 – 2014
dejavnost društva pravnikov v gospodarstvu ljubljana kot predhodnika Pravniškega društva ljubljana se je začela leta 
1964. šestega marca tega leta je bila ustanovna skupščina ljubljanske podružnice društva pravnikov v gospodarstvu 
zagreb, ki se je je udeležilo 32 članov. 

na skupščini, ki jo je vodil kot delovni predsednik dr. stanislav Pirš, je o dotedanjih pripravah, programu in nalogah 
podružnice obširneje poročal jožko Žiberna, član glavnega odbora društva pravnikov v gospodarstvu jugoslavije. Pou-
daril je, kako pomembna je ustanovitev samostojne podružnice, za katero so si skupaj prizadevali pravniki v gospodar-
stvu po vsej sloveniji. Prvi predsednik je bil dr. stanislav Pirš. 

Glavni namen podružnice je bil združiti in organizirati pravnike v gospodarstvu, jih usmerjati pri delu za uspešno 
izpolnjevanje nalog na delovnih mestih, organizirati sodelovanje s pristojnimi organi, zbornicami in združenji pri pri-
pravljanju predpisov in uzanc ter pri izvajanju v praksi. Podružnica naj bi organizirala proučevanje gospodarskopravnih 
predpisov zaradi praktične uporabe, popularizirala ter proučevala vlogo in naloge pravnikov  v gospodarstvu, proučeva-
la njihov pravni status ter vprašanja pri organizaciji pravnega varstva v gospodarstvu, organizirala pomoč pravnikom v 
gospodarstvu za pridobitev potrebne strokovne kvalifi kacije in statusa diplomiranih pravnikov v gospodarstvu nasploh, 
še posebej pa naj bi skrbela za razvoj pravnih služb v podjetjih. 

Prvi uspeh pri uveljavljanju je ljubljanska podružnica dosegla z organizacijo pravnega posvetovanja pravnikov sloveni-
je v Celju 15. in  16. decembra 1964, ki se ga je udeležilo 180 slovenskih pravnikov. 

Že čez šest mesecev, 21. oktobra 1964, je bilo spre-
jeto prvo poročilo o polletnem poslovanju podruž-
nice.  sprožili so več problemov in nerešenih vpra-
šanj (o pravnem varstvu v gospodarstvu, vsebini 
statutov delovnih organizacij, o statutu Pravne fa-
kultete univerze v ljubljani in podiplomskem štu-
diju, o nekaterih osnutkih predpisov, zaposlovanju 
kaznovanih oseb, urejanju poslovnih razmerij na 
trgu itd.). z obsežnim gradivom o teh vprašanjih, 
ki so ga prejeli člani, je bilo pravnikom v gospo-
darstvu prvič omogočeno, da so bili pravočasno 
seznanjeni s pripravami za oblikovanje novega 
pravno-gospodarskega sistema, neposredno in de-
javno pa so sodelovali pri predlaganju sprememb 
in dopolnitev posameznih zakonskih določil. ko      
nec septembra 1964 je društvo štelo že 113 članov. 

na skupščini, ki je bila 14. junija 1966, se je lju-
bljanska podružnica osamosvojila in se preoblikovala v društvo. Prvi predsednik društva je bil milan Žnidaršič. 

v tem času se je društvo zlasti izkazalo s sodelovanjem pri oblikovanju novih predpisov, reševanju vprašanja statusa in 
zaposlovanja pravnikov, pravosodnega izpita za pravnike v gospodarstvu, evidence pravnikov in vzpostavljanju stikov 
z društvi pravnikov v gospodarstvu v mariboru, Celju, zagrebu in zlasti na reki.  Postopno so se zaradi večje osredoto-
čenosti na posamezna strokovna področja začele v društvu ustanavljati sekcije. 

v letu 1974 je bil izvoljen nov upravni odbor s predsednikom društva mirom košakom. seminarska dejavnost se je spet 
razširila leta 1975, potem ko so bili sprejeti nekateri temeljni predpisi, ki so pomenili prelomnico v pravnem sistemu. z 
novo ustavo, zakonom o združenem delu, zakonom o zavarovanju plačil, zakonom o samoupravnih skupnostih, zako-
nom o obligacijah in še z vrsto predpisov pa je bilo uvedenih tudi veliko novih pravnih institutov ter drugih novosti, s 
katerimi je bilo treba seznaniti pravnike v gospodarstvu. o vseh pravnih vprašanjih in problemih ni bilo mogoče razpra-
vljati le na seminarjih, zato so bili leta 1978, ko sta društvo prevzela rado miklič kot predsednik in vitko roš kot tajnik, 
na novo uvedeni mesečni članski sestanki. Poimenovali so jih okrogle mize, bili pa so v predavalnicah pravne fakultete. 

leta 1981 je bil za predsednika društva izvoljen rado bohinc, za tajnika pa janko arah. novo vodstvo je zelo pove-
čalo aktivnosti društva. Povečalo se je število članov, članski sestanki pa so bili v restavraciji turist na Gospodarskem 
razstavišču. tudi v družabnem življenju je bilo društvo zelo dejavno. seminarska dejavnost je bila uspešna po številu 
udeležencev, a tudi v fi nančnem pogledu.  leta 1986 je bil prvič organiziran seminar »računalnik in pravo«, ki je bil 
zaradi izrednega zanimanja ponovljen. 

Tradicionalna ladjica po Ljubljanici, 2006



društvo se je začelo občasno sestajati tudi v podjetjih, kjer so delovali njegovi člani. Gostitelji članskih sestankov so 
postali Pivovarna union, Yulon, slovin, zrmk in Gospodarski vestnik. 

v okviru širših društvenih aktivnosti so se srečali pravniki štirih mest, ljubljane, maribora, reke in zagreba. društvo se 
je angažiralo tudi pri proslavi ob 20. obletnici zveze društev pravnikov v gospodarstvu slovenije, ki je bila septembra 
1986 na Primorskem. številni prejšnji in sedanji dejavni člani društva so na tej proslavi prejeli priznanja za dolgoletno 
ustvarjalno delo. 

leta 1987 je postal predsednik društva mag. janko arah, tajnik pa bojan Pečenko. organiziranih je bilo sedem članskih 
sestankov z obravnavanjem žgočih tem. 

seminarska aktivnost se je razširila tudi izven ljubljane. skupaj z zagrebškim informatorjem je bil organiziran seminar 
na brionih. organizirana pa je bila tudi strokovna ekskurzija v egipt z ogledom vrhovnega sodišča ter tamkajšnjih kul-
turnih in zgodovinskih znamenitosti. med eno od naslednjih ekskurzij so bili v londonu, kjer so se sestali z vodstvom 
angleške law society. 

leta 1990 je bil za predsednika imenovan slobodan sibinčič, za tajnico pa branka neffat. od tedaj naprej organizira 
društvo po deset članskih sestankov letno. Člani se sestajajo vsak mesec, odmor pa si privoščijo samo med počitnicami. 

leta 1995 se je društvo odločilo za preimenovanje v Pravniško društvo ljubljana. društvo je z aktivnostjo pritegovalo 
vedno več različnih pravnikov. da bi zadovoljilo 
interes večine članov, je včasih organiziralo član-
ske sestanke tudi za področja, ki ne sodijo med 
gospodarskopravna. še vedno pa je bila prevla-
dujoča usmeritev dejavnosti društva namenjena 
gospodarskemu pravu.  društvo je zato kljub delni 
razširitvi delovanja ostalo del zveze društev za 
gospodarsko pravo slovenije. v tem času se je šte-
vilo članov povečalo na več kot 500.

leta 1997 je bila za predsednico izvoljena branka 
neffat. tajniki med njenim predsednikovanjem so 
bili biserka Čičerov, vlado višner in maja hoče-
var mihelič. 

leta 2013 je bil za predsednika izvoljen mag. uroš 
škufca, branka neffat pa je s sklepom občnega 
zbora postala prva častna predsednica.

zaradi usklajevanja slovenske zakonodaje z eu je bila  rdeča nit večjega števila članskih sestankov prav pravni red 
evropske unije. na strokovnih ekskurzijah so člani društva večkrat obiskali ustanove eu. 

v preteklosti se je društvo veliko ukvarjalo z uvajanjem članov društva v pridobivanje znanja z delom z računalniki..

v pionirskem obdobju uvajanja je sekcija, ki je bila izjemno aktivna,  redno organizirala računalniške delavnice v okviru 
srečanj slovenskih pravnikov v Portorožu. aktivni člani sekcije so vseskozi objavljali tudi strokovne članke s sorodnih 
področij med računalništvom in pravom. najbolj je bila temu posvečena priloga Pravne prakse – informatika in pravo. 
sekcija je organizirala več seminarjev na temo računalnik in pravo. 

jezikovna sekcija je bila ustanovljena že v letu 1983 in se je sprva imenovala terminološka sekcija. kmalu se je po-
kazalo, da je njeno delovno področje širše, zato se je preimenovala  v jezikovno sekcijo. tudi delo jezikovne sekcije 
je bilo opazno ne le  med društvenimi člani, temveč tudi širše po sloveniji. sekcija je pripravila brošuro 100 nasvetov 
za pravilno rabo slovenščine, ki so jo v javnosti zelo pozitivno ocenili. namen sekcije je predvsem to, da opozarja na 
napake v pravniškem izrazoslovju, opozarja na spoštljiv odnos do jezika ter jezikovne kulture. zadnjih nekaj let člani 
sekcije pripravijo za vsako člansko srečanje kratek prispevek o pravilni rabi slovenščine. 

sekcija za mednarodno gospodarsko pravo je bila ustanovljena leta 1986. ukvarja se s široko paleto vprašanj z različnih 
področij, ki so povezana z domačo in tujo zakonodajo. v zadnjih letih so bila v ospredju delovanja sekcije vprašanja o 
prilagajanju slovenskega pravnega okvira evropskemu. 
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Upravni odbor - redni sestanek, 2007
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društvo je organiziralo strokovne ekskurzije v Francijo, na Gradiščansko, v Furlanijo in julijsko krajino, na avstrijsko 
koroško, na madžarsko, v egipt, london, rim, münchen, švico, oslo, Prago, barcelono, strasbourg, budimpešto in še 
kam. ekskurzije so bile posvečene strokovnemu delu, saj so člani društva obiskali visoke predstavnike pravniške stroke, 
kot so vrhovno sodišče egipta, angleški law society, apostolska signatura v vatikanu, inštitut za pravo intelektualne 
lastnine maxa Plancka v münchnu, odvetniške zbornice norveške, katalonije, madžarske in Firenc, če naštejemo le 
najpomembnejše. 

Že od začetka društvo goji tudi razne oblike družabnosti, katerih namen sta medsebojno spoznavanje in razvedrilo. vsa 
strokovna srečanja se po navadi nadaljujejo še z družabnim delom.

v zadnjih letih delovanja društva so člani posvečali veliko pozornost informiranju o novih predpisih na vseh področjih. 
redna mesečna srečanja so bila namenjena davčni reformi, nepremičninskim zakonom, področju zemljiške knjige, 
upravnim postopkom, prekrškom, varstvu osebnih podatkov, medijem, korporacijskim predpisom, izvršilnim postop-
kom, varstvu okolja, zdravstvu, pokojninski reformi, odškodninski odgovornosti in še mnogim drugim.

najbolj aktivna sekcija v društvu, ki združuje čla-
ne, je planinska sekcija pod vodstvom biserke Či-
čerov. Pohodi, ki so organizirani večkrat na mesec 
so deležni obiskov tudi članov družin in pomenijo 
nepogrešljivo dejavnost društva. 

nikakor pa ne moremo mimo našega tradicional-
nega srečanja na ladjici Ponirek, na katerem člani 
preživimo izjemne v trenutke druženju z vožnjo po 
ljubljanici. 

društvo sodeluje s številnimi drugimi društvi 
v sloveniji in zamejstvu. Povezano je z društvi 
pravnikov v gospodarstvu po vsej sloveniji, zlas-
ti z mariborskim društvom, s katerim je hrbtenica 
zveze društev za gospodarsko pravo slovenije in 
najvišje pravniške krovne organizacije, tj. zveze 

društev pravnikov slovenije. društvo je sodelovalo sin odeluje tudi z društvom ekonomistov, s športnim društvom 
Pravnik, z društvi zamejskih pravnikov ter z drugimi društvi in pravniškimi institucijami. 

morda se sliši neskromno, vsekakor pa ni pretirano, če na koncu povemo, da številni člani društva uživajo velik ugled 
v javnosti in tam, kjer delujejo. Prav zato znajo potrebam društva prisluhniti tudi v mnogih slovenskih organizacijah ali 
podjetjih. 

ne nazadnje lahko ugotovimo, da je število strokovnih društev, ki se lahko pohvalijo z dolgoletno tradicijo, izjemnim 
delovanjem na področju stroke in druženja, majhno.

društvo združuje člane iz vseh področji prava, vodstvo društva je ves čas bedelo, da so bili člani povezani, da so se 
obravnavale aktualne teme, da je društvo dalo tudi svoj prispevek k oblikovanju stališč in pogledov z a razvoj prava v 
državi.  

Pregled pripravili: 

Branka Neffat in Maja Hočevar Mihelič

Obisk predsednika države na rednem mesečnem srečanju, 2007
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Članski sestanki z obravnavanjem strokovnih tem 1979 – 2014
december 1979:   pogovor o aktualnih problemih delovnih razmerij

oktober 1980:   zakon o sanaciji in prenehanju ozd, mag. marko ilešič

november 1980:  položaj delovnih skupnosti v ozd s posebnim poudarkom na problematiki 
                                nastopanja  ds v pravnem prometu, odgovornosti za ds, dr. svetozar Polič 

december 1980:   odgovornost ozd in njihovih odgovornih oseb v gospodarskem, kazenskem pravu 

april 1981:   naloge in praktične izkušnje pri izvajanju novega sistema cen, rado bohinc

november 1981:   pravne oblike odgovornosti v združenem delu, dr. ludvik toplak

december 1981:  pravni vidiki urejanja razmerij pri ustvarjanju skupnega prihodka, več uvodničarjev 

marec 1982:   skupna vlaganja domačih ozd in tujih oseb v sFrj s poudarkom na bančnih 
                         garancijah, tomo  vojnovič in mirko košak 

september 1982: izobraževalni programi, Peter juren 

december 1982:   organiziranje pravne pomoči v ozd, etelka horvat-korpič

februar 1982:   varstvo izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja, dr. Puharič,  
                            prof. dr. lojze ude in mag. marija  krisper – kramberger 

april 1982:   predvidene spremembe zakona o delovnih razmerjih, mag. anica Popovič,  
  dr. janez novak in  mag. ivan Žužek 

maj 1982:   položaj delavcev na delu v enotah v tujini, vitko roš 

november 1982:  dograditev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v srs, anka tominšek 

februar 1983:   stanovanjska razmerja, dr. lojze ude in katja terčelj – Žerovec 

april 1983:   sanacija in stečaj ozd, vinko kastelic in marija domjan 

maj 1983:   ustavna vloga tozd in do, več uvodničarjev

Redno mesečno srečanje, 2007
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junij 1983:   aktualna vprašanja stanovanjskih razmerij in stanovanjskega gospodarstva v srs in 
  srh,  skupaj z reškim društvom pravnikov

junij 1983:   aktualna vprašanja uresničevanja deviznega zakona s poudarkom na samoupravnem
                     sporazumevanju v reprodukcijski povezanosti 

september 1983:  zavarovanje plačil med uporabniki družbenih sredstev, marija kregar 

oktober 1983:   delovanje delegatskega sistema v zs, usklajevanje stališč ter predvidenih
                            zakonodajnih novosti iz  jesenskega programa skupščine sFrj, Franci Gerbec 

oktober 1983:   mednarodna organizacija dela in še posebej poglavitna vprašanja 69. zasedanja mod, Peter toš 

november 1983:  škoda v transportu, dr. marko ilešič in neva šorli

februar 1984:  ukrepi družbenega varstva, milutin mužič, Franci Polak in tone ipavic

maj 1984:    pravno varstvo računalniških programov, dr. krešo Puharič, dr. ludvik toplak 
  in mag. mirko ilešič 

junij 1984:   aktualna vprašanja cen, rado bohinc 

september 1984: skupaj z društvom pravnikov v združenem delu z reke v haludovem na krku, 
                                 varstvo  pri delu, dr. mitja novak 

oktober 1984:   delovanje delegatskega sistema v zvezni skupščini, usklajevanje stališč ter predvidenih zakono 
  dajnih novosti iz jesenskega programa skupščine sFrj, Franci Gerbec 

november 1984:  obresti, janez šiblar in mitja deisinger 

december 1984:   okrogla miza o sklepih, sprejetih na 6. zboru slovenskih pravnikov oktobra 1984, in   
  program aktivnosti za leto 1985

februar 1985:   zakonodajne novosti in izkušnje iz prakse pri sklepanju pogodb o višjih oblikah 
                            gospodarskega sodelovanja s tujino, tomo vojnovič 

marec 1985:   racionalizacija pravnih rešitev v zvezi z organiziranjem in delovanjem tozd in do, 
  dr. janez šinkovec 

Podelitev priznanja tajnici društva, 2007
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maj 1985:   aktualna vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne
                     organiziranosti  v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, 
                     Gregor miklič, janko areh in rajko Pirnat

september 1985:  novi zakon o temeljih družbenega planiranja in družbenem planu jugoslavije, 
                                rado rotar, milivoj samar in viktor Žakelj

oktober 1985:   kritična analiza delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, 
                             andrej Friedl in rado bohinc

november 1985:  skupaj z društvom pravnikov v gospodarstvu v kopru, odškodninska odgovornost   
  v tozd, mag. anica Popovič in mag. marijan kocbek 

november 1985:  ocena stanja ter predlogi za spremembo delovno pravnih predpisov za večjo 
  učinkovitost poslovanja organizacij združenega dela, mag. marijan kocbek 

januar 1986:   novosti nove zunanjetrgovinske zakonodaje, Franci Gerbec in janez urbas

februar 1986:   računalnik v pomoč pravniku, janko urbanc in janez toplišek

april 1986:   o krizi delovnega prava, akademik prof. dr.  rudi kyovsky

maj 1986:   strokovno srečanje pravnikov štirih mest v kamniku, zunanjetrgovinska registracija po  
  novih predpisih, janez urbas in mag. marijan kocbek 

september 1986:  teze za spremembo in dopolnitve zakona o združenem delu, dr. janez šinkovec
  in dr. stojan Pretnar

oktober 1986:    dolgoročna proizvodna kooperacija, mag. janko areh 

oktober 1986:   antidumpinški postopki po predpisih  eGs in zda, mag. mirko ilešič, bojan bevc 
  in dušan vujadinovič

november 1986:  tretji paket zveznega izvršnega sveta, več uvodničarjev iz Gzs

februar 1987:   kodeks poklicne morale pravnikov v gospodarstvu, dr. šime ivanjko in Franci Gerbec 

april 1987:   osnutek sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu, dr. janez šinkovec 

Obisk Brda pri Kranju, 2008
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maj 1987:   problemi in vprašanja s področja delovno pravne zakonodaje, mag. zvone vodovnik 
  in miran kalčič 

junij 1987:   predvidene ustavne spremembe, dr. Ciril ribičič 

september 1987:  pravni problemi meničnega poslovanja, dr. Peter Falatov in Franci mazi 

oktober 1987:   različni vidiki odgovornosti in pravne posledice odgovornosti, dr. ludvik toplak

november 1987:  država – pravo – pravnik, mag. ivan bele, mitja deisinger in dr. Franjo štiblar

januar 1988:   delnice in obveznice, mag. vlado klemenčič, dr. Franjo štiblar in vinko terček 

februar 1988:   spremembe ustave sFrj

marec 1988:   osnutek ustavnih amandmajev, več uvodničarjev 

maj 1988:    (samo)upravljanje – (poslov) vodenje, andrej Friedl 

junij 1988:  socialna varnost delavcev, sergij lipovec in mag. anjuta bubnov-škoberne

junij 1988:   skupaj z reškim društvom pravnikov v gospodarstvu, pravna ureditev kabelske televizi je, 
  dr. marko ilešič in maša merguč 

september 1988:  reforma gospodarskega sistema v predvidenih ustavnih in zakonodajnih 
                                 spremembah, dr. daniel Pučko 

oktober 1988:   novi osnutek zakona o podjetjih, mag. janko areh 

november 1988:  evropa proti letu 1992, mag. metka Pirc-dovidija 

januar 1989:   novi zakon o podjetjih, mag. janko arah in mag. drago mežnar 

februar 1989:   novi koncept delovnih razmerij, dr. andrej berden 

marec 1989:   predpisi s področja fi nančnega poslovanja, mag. lojze zamernik in dr. ivan turk 

april 1989:   kako oblikovati trg vrednostnih papirjev, mag. dušan mramor 

Redno člansko srečanje, 2008
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september 1989:  reorganizacija po zakonu o podjetjih, janko arah in drago mežnar

oktober 1989:   nova ureditev delovnih razmerij, miran kalčič

november 1989:  zagotavljanje plačil in obresti, marko ilešič in nina Plavšak 

december 1989:   pravni vidiki gospodarske blokade na enotnem jugoslovanskem trgu, rado bohinc 

januar 1990:   borza in borzno poslovanje, draško veselinovič 

januar 1990:   javno podjetje, lojze janko 

marec 1990:   delnice zaposlenih, tone marolt in uroš korže 

april 1990:   nova ureditev delovnih razmerij, mag. drago mežnar 

maj 1990:   korporacijske pogodbe, tone Podgoršek 

junij 1990:   ustavno načelo enakopravnosti lastninskih oblik, mag. marija krisper kramberger 

september 1990:  lastninsko preoblikovanje podjetij, dr. rado bohinc

oktober 1990:   nova ustavna ureditev republike slovenije, dr. Peter jambrek 

november 1990:  zakon o privatizaciji, dr. marijan kocbek in uroš korže 

december 1990:   pravni in sociološki pogledi na trajne presežke delavcev, jožica Puhar 
  in mag. drago mežnar 

januar 1991:   zakon o odvetništvu, več uvodničarjev

februar 1991:   zakon o davku od dobička pravnih oseb, siniša mitrović

marec 1991:   stanovanjski zakon, mira becele

maj 1991:   pravo vrednostnih papirjev, dr. krešo Puharič

junij 1991:   vključevanje slovenije v evropo, dr. Guido Gerin 

Čemšeniška planina, 2008
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september 1991:  zakon o denacionalizaciji, dr. rajko Pirnat

oktober 1991:   pravni vidiki suverenosti, lojze janko 

november 1991:  odcepitvena gospodarska zakonodaja, vojka ravbar

december 1991:   pravna vprašanja v zvezi z zakonom o lastninskem preoblikovanju, dr. marijan kocbek
  in bojan Pečenko 

januar 1992:   pravo okolja – ekologizacija prava, miha jazbinšek 

februar 1992:   ustava republike slovenije, dr. rajko Pirnat 

marec 1992:   zakon o stečaju in prisilni poravnavi, mag. nina Plavšak 

april 1992:   kriza našega tržnega sistema, akad. dr. stojan Pretnar 

maj 1992:   zakon o gospodarskih družbah, dr. marijan kocbek in bojan Pečenko 

junij 1992:   zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij, mag. drago mežnar 

september 1992:  monetarna politika republike slovenije v letu 1992, Franci Perčič 

november 1992:  volilna zakonodaja, anton tomažič 

december 1992:   novi sistem zdravstvenega zavarovanja, tone dolčič in Franc košir

januar 1993:   privatizacija in tuja vlaganja, več uvodničarjev

februar 1993:   odprta vprašanja v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij, bojan Pečenko 

marec 1993:   evropski integracijski procesi, mag. metka arah 

april 1993:  investicijske družbe in skladi, borut istenič

maj 1993:   otvoritvena bilanca, uvodničarka mag. meta duhovnik 

junij 1993:   spremembe in dopolnitve zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, bojan Pečenko 

Beneška Slovenija, 2009
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september 1993:  prve izkušnje s pripravo programov lastninskega preoblikovanja podjetij, 
  bojan štefanič in jože jaklin 

oktober 1993:   zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, mag. nina Plavšak 

november 1993:  nova organizacija pravosodja, dr. lojze ude 

december 1993:   novosti v sodnem registru , mag. nina Plavšak in dr. marijan kocbek 

januar 1994:   predstavitev podatkovne baze ius inFo, anton tomažič 

februar 1994:   računovodski standardi, vlado štrukelj 

marec 1994:   odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, mag. mitja deisinger 

maj 1994:   protikorupcijska zakonodaja, več uvodničarjev

junij 1994:   novi predpisi za plače, meta štoka – debevec

september 1994:  nova ureditev zemljiške knjige, dr. marko ilešič 

oktober 1994:   kazenski zakon republike slovenije, mag. mitja deisinger 

november 1994:  lastninsko preoblikovanje podjetij in zakon o skladu kmetijskih zemljišč, 
  martina lippai 

december 1994:   zakon o avtorski in sorodnih pravicah, dr. miha trampuž 

januar 1995:   nova organizacija pravosodja, jože tratnik 

februar 1995:   zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, Gordana ristin 

marec 1995:   kapital v delniških družbah in oblikovanje rezerv, dr. marijan kocbek 

maj 1995:   vključevanje slovenije v evropsko unijo, dr. metka arah

junij 1995:   zakon o varnosti v cestnem prometu , breda iskra 

Pred odhodom na ladjico, 2009
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september 1995:  nematerializirani vrednostni papirji, andrej simonič 

oktober 1995:   zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, tomaž babič

november 1995:  inovativnost v delovnem razmerju, dr. rado bohinc

december 1995:   zakon o pravdnem postopku, dr. lojze ude

januar 1996:   zakon o ustanovah, dr. verica trstenjak 

februar 1996:   zakon o prevzemih podjetij, mag. nina Plavšak 

marec 1996:   zakon o varstvu osebnih podatkov in rodoslovje, mag. janez toplišek 

april 1996:   pogosto napačno uporabljeni strokovni izrazi, dr. vladimir škerlak 

maj 1996:   novosti pri splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo in socialni sporazum za leto 1996, 
  metka Penko in vitko roš 

junij 1996:   klirinško-depotna družba, Peter Premk 

september 1996:  obligacijski zakonik, dr. miha juhart 

oktober 1996:   izkušnje iz dela ustavnega sodišča rs, dr. arne mavčič 

november 1996:  davek na dodano vrednost, andrej šircelj 

december 1996:   referendum o volitvah v državni zbor, Pavle svete

januar 1997:   trgovanje z delnicami, dr. nina Plavšak 

februar 1997:   cesijska pogodba, dr. miha juhart 

marec 1997:   avtonomne pogodbe gospodarskega prava, dr. Peter Grilc 

maj 1997:   nova individualna delovna razmerja, dr. drago mežnar 

junij 1997:   zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, dr. nina Plavšak 

Vožnja z ladjico po Ljubljanici, 2009
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september 1997:  kako bomo pravniki kos novim evropskim zahtevam, lojze janko in miro Prek 

oktober 1997:   zakon o prevzemih, dr. nina Plavšak 

november 1997:  zakon o stavbnih zemljiščih in zakon o lastnini nepremičnin v družbeni lastnini, 
  dr. miha juhart 

december 1997:   na pragu nove ureditve delovnih razmerij, dr. drago mežnar 

januar 1998:   zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe, dr. rado bohinc

februar 1998:   predlog reforme pokojninskega sistema, mag. nataša belopavlovič 

marec 1998:   zakon o upravnem sporu, dr. tone jerovšek 

maj 1998:   novela kazenskega zakona rs, mag. mitja deisinger 

junij 1998:   zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, vladimir dejan 

september 1998: zakon o izvršbi in zavarovanju, dida volk 

oktober 1998:   zakon o zaključku lastninskega preoblikovanja, dr. nina Plavšak 

november 1998:  aktualna dogajanja na trgu vrednostnih papirjev, robert kleindienst in bogdan Pušnik 

december 1998:   poslovna pogajanja, miha Potočnik 

januar 1999:   odnosi med slovenijo in evropsko unijo, miro Prek 

februar 1999:   uvajanje davka na dodano vrednost , dr. Filip ogris-martič 

marec 1999:   koncesijska razmerja, dr. miha juhart 

maj 1999:   zakon o pravdnem postopku, dr. lojze ude

junij 1999:   predstavitev spletne strani društva, uroš škufca

september 1999:  zakon o fi nančnem poslovanju podjetij, dr. nina Plavšak 

Mt. Kenija (4985 m), 2010
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oktober 1999:   praktični vidiki na področju patentov, borut lekše

november 1999:  zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, mag. mitja deisinger 

december 1999:   novela zakona o gospodarskih družbah, dr. marijan kocbek 

januar 2000:   zakon o trgu vrednostnih papirjev, dr. miha juhart 

februar 2000:   zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, marko štrous 

marec 2000:   zakon o upravnem postopku, dr. tone jerovšek 

april 2000:   argumentacija v pravu, dr. miro Cerar

maj 2000:   kako poslovati z menico, dr. šime ivanjko 

september 2000:  prehod poslovanja plačilnega prometa v banke, srečko Čadonič 

oktober 2000:   zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Gorazd Perenič 

november 2000:  izhodišča za spremembe stvarnopravnega zakona , dr. miha juhart 

december 2000:   varstvo potrošnikov, dr. marko ilešič 

januar 2001:   aktualna vprašanja vključevanja rs v eu, dr. janez Potočnik 

februar 2001:   arbitraža, dr. krešo Puharič 

marec 2001:   delovna razmerja po novem, mag. nataša belopavlovič 

april 2001:   o pravniškem jeziku, prof. janko moder 

maj 2001:   nova zakonodaja s področja intelektualne lastnine, dr. marko ilešič 

september 2001:  predstavitev sprememb in dopolnitev zGd-F, dr. nina Plavšak 

oktober 2001:   prevozne pogodbe, dr. marko Pavliha

Triglav, 2011
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november 2001:  nov obligacijski zakonik, dr. marko ilešič 

december 2001:   slovenski jezik oziroma vključevanje slovenije v eu, dr. marko stabej 

januar 2002:   delovna razmerja po novem, mag. nataša belopavlovič 

februar 2002:   priprava letnega poročila po noveli zGd, mag. tatjana horvat 

marec 2002:   insolvenčni postopki namesto stečajnih, dr. šime ivanjko 

april 2002:   vzajemni pokojninski skladi, dr. alenka Žnidaršič kranjc

maj 2002:   pravne osebe javnega prava, dr. rajko Pirnat 

junij 2002:   uslužbenska razmerja in plače v javnem sektorju, dr. rado bohinc

oktober 2002:   varstvo konkurence v sloveniji in v svetu, andrej Plahutnik 

november 2002:  stvarnopravni zakonik, dr. miha juhart 

december 2002:   zakon o izvršbi in zavarovanju, hinko jenull

januar 2003:   aktualne spremembe kolektivnih pogodb, metka Penko natlačen 

februar 2003:   zakon o graditvi objektov in urejanju prostora, mojca štritof brus 

marec 2003:   ustavne spremembe, dr. miro Cerar

april 2003:   novela zakona o pravdnem postopku, dr. aleš Galič in dr. vesna rijavec 

maj 2003:   zakon o dostopu do informacij javnega značaja, dr. bojan bugarič 

junij 2003:   zakon o policiji, dr. rado bohinc

oktober 2003:   stanovanjski zakon, dr. miha juhart 

november 2003:  zakon o zemljiški knjigi, dr. nina Plavšak 

Planinski pohod - ŠKOLJ, 2013
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december 2003:  državna meja med slovenijo in hrvaško, branko Celar 

januar 2004:   zdravstvena reforma, dr. dušan keber 

februar 2004:   davčna reforma, milojka kolar 

marec 2004:   javnopravne omejitve prenosa lastninske pravice, dr. marko brus 

maj 2004:   dostop do informacij javnega značaja, kot pravica in dolžnost, igor šoltes in jurij Žurej

junij 2004:   nova uredba o registru neposestnih  zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, matjaž jan

oktober 2004:    arbitražno pravo, dr. lojze ude

november 2004:  zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku, zuP-C, 
  dr. aleksij mužina

december 2004:   novosti zakona o varnosti v cestnem prometu, miha molan

maj 2005:   novi davčni sistem, darko končan

junij 2005:   pravosodje na prostem trgu (okrogla miza),  Franc testen, robert marolt, tomaž vesel, 
  dr. janez kranjc, dr. krešimir Puharič, hinko jenull, dr. aleksij mužina, miha kozinc, 
  erika braniselj, tatjana krivec tavčar in tomaž kos 

oktober 2005:   davčne reforme in pravo (okrogla miza), janez breznik, hinko jenull, siniša mitrovič ,  
  dr. aleksij mužina, branka svilar, klemen šešok, dr. bojan škof in marjan špilar

november 2005:  uveljavitev uncitralovih zakonov o arbitraži in mediaciji v slovenskem pravnem prostoru, 
  dr. lojze ude

december 2005:   slovenščina v eu in na sodišču evropske skupnosti: delo pravnika lingvista, miro Prek 

januar 2006:   davki po novem, mag. andrej šircelj 

februar 2006:   informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov, nataša Pirc musar 

marec 2006:   novi zakon o gospodarskih družbah (zGd-1), mag. dušan Pšeničnik 

Pohod na Učko, 2013
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april 2006:  predstavitev sistema ius – inFo, mag. tomaž iskra in miha breskvar

maj 2006:   zakon o medijih, dr. bojan bugarič

junij 2006:   elektronsko poslovanje in uporaba računalnika za pravnike, mag. uroš škufca 

oktober 2006:   kolektivna delovna razmerja in plače zaposlenih v gospodarski dejavnosti po novem,
                             metka natlačen Penko, univ. dipl. prav. 

november 2006:  nov zakon o prevzemih, mag. dušan Pšeničnik

december 2006:   predstavitev zbirke pesmi »jutro…izlito na papir - novoletno srečanje, valerija Polanec 

januar 2007:   nov zakon o upravnem sporu, prof. dr. Gorazd trpin 

februar 2007:   nov zakon o javno-zasebnem partnerstvu, dr. aleksij mužina 

marec 2007:   izvršba in zavarovanje po novem, dida volk, sodnica

maj 2007:   vloga prekrškovnih organov in sodišč v postopkih za prekrške in njihove odločbe, 
  nuša orel, sodnica 

junij  2007:   aktualna sodna praksa sodišča evropskih skupnosti, dr. aleksij mužina 

oktober 2007:   evropsko civilnoprocesno pravo in odgovori na vprašanja v zvezi s pravdnim postopkom, 
  dr. vesna rijavec

november 2007:  novi predpisi, ki urejajo prostor, in kaj nam bo prinesel nov zakon o graditvi objektov,
                                alenka kumer in Gordana ljubič 

december 2007:   položaj slovenije v času predsedovanja, dr. danilo türk 

januar 2008:   predsedovanje slovenije svetu eu, Gregor krajc

februar 2008:   izvršba po novem, dida volk, univ. dipl. prav. 

marec 2008:    nov zakon o fi nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
  in prisilnem prenehanju, dr. nina Plavšak

Salonit Anhovo, 2013
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april 2008:   delovna razmerja in zdravje pri delu (novela zdr-a), mag. borut brezovar 

maj 2008:  pravni in gospodarski vidik razglasitve neodvisnosti in priznanja – kosova, dr. ivan kristan

junij 2008:   tajkunizacija v luči zakona, klemen šešok 

oktober 2008:   predstavitev novele o gospodarskih družbah (zGd-1a in zGd-1b), prof. dr. miha juhart

november 2008:  novela zakona o pravdnem postopku (zPP-d), prof. dr. vesna rijavec 

december 2008:   poslovni bonton, katarina larisa ham

januar 2009:   nov zakon o arbitraži, prof. dr. lojze ude

februar 2009:   varstvo okolja v slovenski pravni ureditvi, adrijana viler kovačič 

marec 2009:   predstavitev Podatkovnega centra in overitelja digitalnih potrdil na ministrstvu za javno 
  upravo, brane kren 

april 2009:   širše možnosti uporabe poligrafske metode, andrej juratovec, inštitut Pares

maj 2009:   pravna sredstva v postopku zaradi prekrška – zakonski in praktični vidiki, hinko janull

junij 2009:   kazenski zakon »sprememba v strukturi splošnega pojma kazenskega dejanja« 
  v primerjavi s prejšnjo zakonsko koncepcijo, dr. zlatan dežman

oktober 2009:   predstavitev delovanja in vloga računskega sodišča republike slovenije, dr. igor šoltes

november 2009:  predstavitev nove zakonodaje na področju zdravstva – zdravstvene reforme, dr. martin toth 

december 2009:   mediacija – modni krik ali kaj več, mag. nina betetto

januar 2010:   kaj prinaša novela zakona o gospodarskih družbah zGd-1C, dr. miha juhart 

marec 2010:   modernizacija kazenskega pravosodja v rs, aleš zalar, minister za pravosodje 

april 2010:   družinski zakonik, mag. lea javornik novak in ljubica šalinger

Salonit Anhovo, 2013
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maj 2010:   spremembe ureditve javnega naročanja in javno zasebnega - partnerstva, 
  dr. aleksij mužina

november 2010:  fi nančna zavarovanja, prof. dr. miha juhart

december 2010:   odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora, kaj se dogaja v praksi, 
  dr. dušan jovanovič 

januar 2011:   konkurenca (novosti v konkurenčnem pravu – primeri in praksa), prof. dr. Peter Grilc 

februar 2011:   izvršba – prikaz pomembnejših novosti in sprememb, ki jih prinaša novela ziz-h, 
  dida volk 

marec 2011:   delovanje javne agencije za javno naročanje in predstavitev predlaganih novosti 
  s področja javnih naročil, sašo matas

april 2011:   delovanje in pristojnosti komisije za preprečevanje korupcije,  mag. Goran klemenčič 

maj 2011:   boji na pravnem področju in zmaga za pomoč žrtvam nasilja v družini, vlasta nussdorfer 

junij 2011:   delovanje agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami republike slovenije, 
  vanessa Grmek 

oktober 2011:   elektronska zemljiška knjiga, osnovna predstavitev in elektronske vloge, tomaž Čad

november 2011:  pravni vidiki razpusta parlamenta in predčasne volitve ter volilna zakonodaja, 
  dr. miro Cerar

december 2011:   odnosi slovenije s sosednimi državami, dr. mirjam škrk

januar 2012:   praktični prikaz forenzike mobilnega telefona za potrebe sodnih postopkov,  
  mag. tadej stergar

februar 2012:   izkušnja vodenja državnega urada – država, ki ne upošteva osnov upravljanja o
  rganizacij in kjer kupec/država ni kralj; koliko lahko zaslužim z intelektualno 
  lastnino in kaj bi moral vedeti o njej, dr. jurij Žurej

marec 2012:    delovanje varuhinje človekovih pravic, dr. zdenka Čebašek travnik 

Elbrus (5642 m), 2013
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april 2012:   osnovne retorične veščine, zdravko zupančič 

september 2012:  predhodne odredbe po vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi 
                                 verodostojne listine, dida volk 

oktober 2012:  pokojninska reforma in njeni cilji, Peter Pogačar 

november 2012:  javno pravne dimenzije upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem,   
  prof. dr. rajko Pirnat

december 2012:   forenzika avdio - videovsebin: problemi pri dokazovanju verodostojnih vsebin s
                                praktičnimi primeri, doc. dr. igor belič 

januar 2013:   prenova delovne zakonodaje, mag. nataša belopavlovič 

februar 2013:   ali potrebujemo reformo inšpekcijskih služb, mag. domen bizjak 

marec 2013:   načelo delitve oblasti in sodni aktivizem v luči nekaterih odločb ustavnega sodišča rs,  
  prof. dr. ivan kristan 

april 2013:    volilni občni zbor Pravniškega društva ljubljana in tema: vloga in pomen nevladne
                       potrošniške organizacije, breda kutin 

maj 2013:   okrogla miza na temo: navidezni pravni posli, prof. dr. aleš kobal, aleksander Pevec,  
  prof. dr. miha juhart 

junij 2013:   ambush marketing v športu – pravna vprašanja v primerih oblik nelojalnega 
  oglaševanja na praktičnih primerih domače in tuje prakse, blaž bolcar

september 2013:  tradicionalno srečanje na splavu »Ponirek«

november 2013:  davek na nepremičnine ter obdavčitev nepojasnjenih dohodkov,  dušan jeraj 

december 2013:   izvrševanje kazenskih sankcij v praksi, edita mejač 

januar 2014:  položaj in vloga računskega sodišča republike slovenije, tomaž vesel

februar 2014:  pravni vidiki reševanja problematike nedovoljenih gradenj, mag. sabina jereb

marec 2014:  novosti v insolvenčni zakonodaji, mojca breznik 

april 2014:   obveznosti poslovnih objektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava glede 
  omogočanja dostopa o informaciji javnega značaja (zdijz-C) stni in zaslužni člani društva



Častni člani 

Leta 1994: 

akad. prof. dr. stojan Pretnar 

marjan jevnikar 

Peter juren 

anica Popovič 

jože rajer 

Leta 1995: 

prof. janko moder 

Leta 2014: 

maja hočevar mihelič

biserka Čičerov

viko roš

dr. boris Žnidarič

dušan škrbec

Častna predsednica
branka neffat
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Priznanja za dolgotrajno in prizadevno delo: 

Leta 1984: 
dr. rado bohinc, helena Cizelj, Franci Gerbec, dr. mirko ilešič, marjan jevnikar, 
vinko kastelic, Franc klun, miro košak, dr. Peter Pavlič, dr. stanislav Pirš,  
dr. svetozar Polič, zlata Priboršič, jože rajer, vitko roš,  milan seme, dr. janez šinkovec,  
dr. vladimir škerlak,  dr. emil teger, dr. lojze ude, miro vigele, tomo vojnovič,
jožko Žiberna,  milan Žnidaršič

Leta 1989: 
milka bogataj, biserka Čičerov,  mirko modic, valerija Polanec, tone tomažič

Leta 1994: 
dr. marijan kocbek, branka neffat, dr. nina Plavšak, dušan škrbec, vida šibenik

Leta 2014: 
anita kastelic, Pravna praksa, City hotel ljubljana 

Predsedniki društva
dr. stanislav Pirš  (1964-1966)

milan Žnidaršič  (1966-1974)

miro košak  (1974-1978)

rado miklič  (1978-1981)

dr. rado bohinc  (1981-1987)

mag. janko arah  (1987-1990) 

slobodan sibinčič  (1990-1997)

branka neffat  (1997-2013)

uroš škufca  (2013 - )


