
TEME MAGISTRSKIH DIPLOMSKIH NALOG  
ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 

 
Mentor: prof. dr. Peter Grilc 

 
Termin prevzema tem na predlog študenta: med govorilnimi urami v obdobju 12.10 – 18.10.2018. 

 

 
Mentor: prof. dr. Miha Juhart 

Teme na predlog mentorja: 
 
Nujna pot 
Ureditev meje 
Medsebojno motenje uporabnikov posameznih delov stavb 
Sklepanje zavarovalne pogodbe 
Hipotekarna posojila 
Multilateralno pobotanje 
Obveznost razkrivanja nadzorovanih informacij 
 
Termin prevzema tem: na govorilnih urah 16. 10. ob 12.uri. 

 

 
Mentor: prof. dr. Aleš Galič 

Teme na predlog mentorja: 
 

Razmejitev med pravnimi in dejanskimi vprašanji v pravdnem postopku v novejši sodni praksi 
Prekluzije glede navajanja novih dejstev in dokazov v pravdnem postopku v novejši sodni praksi 
Sistem reševanja sporov iz gradbene pogodbe po splošnih pogojih FIDIC 
Uporaba pravila iura novit curia v arbitražnem postopku 
Pristojnost v kraju škodnega dogodka v novejši praksi Sodišča Evropske unije 
Začasne odredbe za zavarovanje nedenarnih terjatev 
Snemanje sodnih obravnav v civilnih postopkih 
 
Termin prevzema tem: torek, 16.10. med 11.-11.30 uro. 

 
 

Mentorica: prof. dr. Barbara Novak 
Teme na predlog mentorja: 
 
Trajnejši ukrepi za varstvo otrokove koristi 
Sklepanje zakonske zveze po Družinskem zakoniku 
Zakoniti premoženjski režim partnerjev iz nesklenjene partnerske zveze 
Nova pravna ureditev razveze zakonske zveze 
Vloga notarja v družinskih zadevah 
Osebnostne pravice na spletnih omrežjih 

  
 
Termin prevzema tem: v ponedeljek, 15. 10. 2018 ob 11. uri (kabinet 210). 

  
 

Mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  
Teme na predlog mentorja: 
 
Pacientova avtonomija in evtanazija 
Istospolni partnerji in svoboda odločanja o rojstvu otrok 
Ločitev zapuščine  
Dediščinska skupnost  
 
Termin prevzema tem: torek, 16. 10. 2018. ob 12.45. 



  
Mentor: prof. dr. Damjan Možina 

Teme na predlog mentorja: 
 
Pravne posledice ničnosti kreditne pogodbe  
Izguba delovnih kapacitet kot oblika škode 
Zavarovalna pogodba: ureditev v OZ in v Načelih evropskega zavarovalnega pogodbenega prava 
 
(za vse teme se zahteva znanje tujih jezikov) 

 
 
Termin prevzema tem: na govorinih urah v sredo,  17.10., ob 15.uri.  

 
 

Mentor: izr. prof. dr. Klemen Podobnik 
Teme na predlog mentorja: 

 
Enotni digitalni trg EU in geografsko blokiranje  
Institut škodljivih navodil v dejanskem koncernu (nujno znanje nemškega jezika) 
Javna podjetja s posebnimi ali izključnimi pravicami v konkurenčnopravni ureditvi EU 
Ex ante regulacija na področju elektronskih komunikacij – spodbujanje storitvene ali infrastrukturne 
konkurence? 

 
 

Termin prevzema tem: 16.10. ob 10.uri. 
 

  
Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl 

Teme na predlog mentorja: 
 
Prenova sodnih postopkov v luči novega Družinskega zakonika (somentor: as. Filip Dougan) 
Zavarovanje za pravdne stroške 
Preživninske obveznosti v kolizijskem pravu (somentor: as. Filip Dougan) 
Mednarodna pristojnost ter priznanje in izvršitev tujih odločb v preživninskih zadevah 
Razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve po uredbi Bruselj I (bis) v slovenski sodni praksi 
Razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe 
Predpravdni izvedenec – primerjalnopravna analiza (primerjava slovenskega z vsaj dvema tujima 
pravnima sistemoma; potrebno ustrezno znanje tujih jezikov) 
 

 
Termin prevzema tem: torek, 16.10., ob 11.30, pisarna 211. 
 
 

Mentorica: izr. prof., doc. dr. Ana Vlahek 
Teme na predlog mentorja: 
 

Ureditev potrošniških kolektivnih tožb v pravu Evropske unije 
Analiza izbranih postopkov s kolektivnimi tožbami v Evropski uniji 
Analiza ureditve in izbranih postopkov s kolektivnimi tožbami v ZDA 
Financiranje kolektivnih tožb s strani tretjih oseb 
Analiza sodnih postopkov ugotavljanja pripadajočih zemljišč po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine  
Opravljanje dejavnosti oddaje stanovanja v najem v Republiki Sloveniji in izbranih državah članicah 
EU 
Solidarna odškodninska odgovornost kršiteljev pravil antitrusta  
Primerjalnopravna analiza hierarhije zahtevkov kupca v primeru prodajalčeve kršitve pogodbe  
 

 

Termin prevzema tem na predlog mentorja: na govorilnih urah 16.10. ob 15.uri. 
 

 



Mentor: doc. dr. Gregor Dugar 
Teme na predlog mentorja: 

 
Pogodba o factoringu 
Položaj upnika pri cesiji, asignaciji, faktoringu in forfaitingu 
Prevzem predmeta zavarovanja kot način poplačila upnika 
 
 
Termin prevzema tem: petek, 12.10.2018, ob 12.uri, kabinet 203. 
 

  
Mentor: doc. dr. Matija Damjan 

Teme na predlog mentorja: 
 

Odgovornost za vsebino hiperpovezave 
Varstvo jedi in kuharskih receptov s pravicami intelektualne lastnine 
Izdelava rezervnih delov za izdelke, varovane s patentom ali modelom 
Izjeme od avtorske pravice za besedilno in podatkovno rudarjenje 
 

 
Termin prevzema tem: ponedeljek, 15. 10. 2018, ob 12.30 v sobi 106 
  

 
Mentor: prof. dr. Matjaž Ambrož 

Teme na predlog mentorja: 
   
Ščuvanje k nasilini spremembi ustavne ureditve (359. člen KZ-1) 
Eventualni naklep v novejši slovenski sodni praksi 
Ustavnopravne dileme izvrševanja zaporne kazni [piporočljivo znanje nemščine]  
Kazenskopravno varstvo družbenih tabujev 
Spolna avtonomija v hierarhičnih družbenih razmejih (kazenskopravni vidik) 

 
 

Zadnji dve temi sta zahtevnejši in sta (vsaj potencialno) primerni za nalogo, ki bi se potegovala za 
Prešernovo nagrado UL. 
 
Termin prevzema tem: Ponedeljek, 15. 10. 2017 ob 13h. Za prevzem teme na predlog mentorja je 
prednost kratek idejni osnutek (ena stran A4), v katerem študent pojasni, katere obdelave vredne 
»probleme« vidi v okrivrih predlaganega naslova. Idejni osnutek se napiše v vezanem besedilu, brez 
kazal, seznamov itd. 

 
Mentor: izr. prof. Primož Gorkič 

 
Termin prevzema tem : 16.10. ob 14.30 (pri prof. Filipčič) 

 
 

Mentor: prof.dr. Damjan Korošec 
Teme na predlog mentorja: 
   
Prihodnost inkriminacije malomarnega zdravljenja 
Objektivni pogoj kaznivosti in zdravstvene strokovne napake 
Primerjalnopravni vidiki kaznivosti opustitve kazenske ovadbe 
Pravne praznine v slovenskem premoženjskem kazenskem pravu (tatvina rabe, t.i. tatvina storitve idr.) 
Obravnava otroka v spolnem kazenskem pravu 
Raba množinskih oblik prepovedane posledice v inkriminacijah 
Problemi z definicijo zastaranja v slovenskem kazenskem pravu 
Poskus v mednarodnem kazenskem pravu 
Termin prevzema tem: 15.10.2018 (ponedeljek) ob 9.40  

  



 
Mentor: prof. Katja Šugman Stubbs 

Teme na predlog mentorja: 
     
Konstitutivni elementi cone kaznivosti: kaj je domet kazenskopravnega urejanja? 

Analiza trendov nižanja klasičnih kazensko procesnih standardov 

Razmejitev med kazenskim in upravnim pravom v kazenskem pravu EU 

Razmejevanje med kazenskim in upravnim pravom v judikaturi ESČP  

Termin prevzema tem : ponedeljek 15. 10. ob 11h.  
 

 
Mentorica: izr. prof. Katja Filipčič 

Teme na predlog mentorja: 
   
Kazenskopravno varstvo otrok 
Šikaniranje na delovnem mestu – kazenskopravni vidiki 
Ženske, storilke kaznivega dejanja uboja in umora 
Zaporna kazen za mladoletne storilce 
Ustna obravnava v prekrškovnem postopku 
Določanje prekrškov z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti 
 

 
Termin prevzema tem: 6.10.2018 (torek) ob 14.30  

  

 
Mentor: prof. dr. Vid Jakulin 

Teme na predlog mentorja: 
   
 Navidezni realni stek v teoriji in praksi 
 Pravne posledice obsodbe 
 Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa v teoriji in sodni praksi 
 Kazniva dejanja, ki so namenjena varstvu upnikov, kupcev in poslovnih partnerjev v teoriji in sodni 
praksi 
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime v teoriji in sodni praksi 
Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke v teoriji in sodni praksi 
Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost v teoriji in sodni praksi 
Kazniva dejanja zoper pravni promet v teoriji in sodni praksi 
 

 
Termin prevzema tem: 16.10.2018 ob 10.30 

 
 

Mentorica: doc. Mojca M. Plesničar 
 
Termin prevzema tem: 15.10. ob 11h 
 

 
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Završnik 

 
Termin prevzema tem: 15.10.2018 ob 12.uri  

 
 
 
 
 

 
Mentor: izr. prof. dr. Marko Kambič 

Teme na predlog mentorja:  



 
Nagib v rimskem in sodobnem slovenskem pravu 
Sovražni govor kot pravna kategorija v historični perspektivi  
Pomen strokovnih pravnih mnenj nekoč in danes 
Razvoj instituta kvazikontraktov v odnosu do sodobne ureditve 
Rimskopravno pojmovanje zmote kot osnova sodobne ureditve  
Vpliv rimskih pravnih virov na razvoj kazenskega prava 
Pravne posledice pobojev na Slovenskem po drugi svetovni vojni  
Kazensko pravo v srednjeveških statutih danes slovenskih primorskih mest 
 
 
Termin razdeljevanja tem: ponedeljek, 15. 10. 2018 od 11. do 12. ure. 
 

 
Mentorica: izr. prof. dr. Katja Škrubej 

Teme na predlog mentorja:  
 

Pojem in podobe pravičnosti v antičnih virih 
Čast in zakonska zveza  kot pravni dobrini na Slovenskem od začetka 19. stoletja 
Boj za slovenski jezik na sodiščih na Goriškem in v Trstu po letu 1849  
Med pravom in literaturo: Fran Milčinski kot mladinski sodnik 
Glasbena matica in vloga njenega predsednika Vladimirja Ravniharja kot pravnika 
(Dis)kontinuiteta pravnega reda leta 1918 in  1945 ter vloga sodišč 

Tehnološke revolucije v komunikaciji v pravni zgodovini: vpliv iznajdbe tiska in interneta na pravo  

 
Termin razdeljevanja tem: Govorilne ure: sreda, 17. oktobra 2018, med 10.15 in 11.15h 

 

 
Mentorica: prof. dr. Katarina Zajc 

Teme na predlog mentorja: 
 
Primerjalnopravni pregled urejanja sporov majhne vrednosti 
Ureditev sporov majhne vrednosti v ZDA – ekonomska analiza 
Empirična analiza sporov majhne vrednosti v Sloveniji 
Primerjalnopravni pregled pravne ureditve iger na srečo v Afriki 
Empirična analiza sporov majhne vrednosti v EU 
Empirična analiza sporov majhne vrednosti v ZDA  

 
 
Termin razdeljevanja tem: 16.10.2018 ob 11h, med govorilnimi urami. 

 
 

Mentor: prof. dr. Marko Simoneti  
Teme na predlog mentorja: 

 
Pravno-ekonomska analiza privatizacije NLB, 
Pravno-ekonomska analiza prodaje Merkur Trgovine v stečaju 
Pravno-ekonomska analiza prevzema Gorenja 
Insolvenčni postopki nad skupino podjetij 
Primerjalna analiza razredov upnikov v insolvenčnih postopkih 
Primerjalna analiza položaja zavarovanih upnikov v insolvenčnih postopkih 
Poroštva povezanih podjetij v insolvenčnem postopku 
Termin prevzema tem:  sreda 17. oktobra ob 12h v kabinetu.  

  

 
 
 
 
 



Mentor: akad. prof. dr. Marijan Pavčnik 
Teme na predlog mentorja: 
 
Načelo jasnosti in pomenske določljivosti zakona 
Razlaga posamičnih pravnih aktov 

 
Termin prevzema tem:  v ponedeljek, 16. oktobra ob 10. uri in preko elektronske pošte.  

 
  

Mentor: zasl. prof. dr. Albin Igličar 
Teme na predlog mentorja: 
 
Upoštevanje realnosti pri pripravi zakonskega predloga 
Civilna družba in Državni svet 

 
 

Termin prevzema tem:  v ponedeljek, 15. 10. 2017 med 11. in 12. uro.  
 

 
Mentor: doc. dr.Tilen Štajnpihler Božič  

Teme na predlog mentorja: 
 
Izzivi sodelovalne ekonomije za pravo varstva pred diskriminacijo 
Simbolna razsežnost učinkovanja pravnih predpisov 
Goffmanov dramaturški model družbene interakcije kot izhodišče pravnega raziskovanja 
Pravo kot instrument za doseganje družbenih sprememb v kontekstu novih družbenih gibanj 
Uporaba preprostega jezika kot vrednota pri oblikovanju pravnih predpisov 
Analiza dejavnikov zaupanja v sodstvo v Sloveniji 

 
Termin prevzema tem:  

- ponedeljek, 15. 10. 2018, 10–11h; 

- sreda, 17. 10. 2018, 16-17h. 

Mentor: doc. dr. Aleš Novak 
Teme na predlog mentorja: 

 
Teza o ločenosti prava in morale  
Sodobne ameriške teorije o razlagi prava  
Prenos tujega prava v domač pravni sistem (problem pravnega presajevanja) 
Odvetnikove etične dolžnosti do sodišča 
Tožilska etika in videz nepristranskosti 
Pravnofilozofski problemi načela sorazmernosti 

 
 

Termin prevzema tem:  v ponedeljek 15. oktobra 2018 ob 13.00 (v času govorilnih ur).  
 

 
Mentor: doc. dr. Mitja Horvat 

Teme na predlog mentorja: 
 

 Določenost davčnih obveznosti 
 Varnost v luči človekovih pravic  
 Takojšnje odločanje o upravni zadevi 
 Možnosti in omejitve za spreminjanje odločb 
 Upravnopravni vidiki gradnje železniške proge Divača - Koper 
 Pravni vidiki razmerja med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti 
 Vladavina prava na področju upravnega prava 

 
Termin prevzema tem: 16.10.2018 ob 12.00 uri 



 

 
 

Mentor: doc. dr. Jernej Podlipnik 
Teme na predlog mentorja: 

 
Davčno poroštvo 
Ustavnopravna analiza predloga o sintetični obdavčitvi dividend z dohodnino 
Sistem obresti v davčnem pravu 
Obdavčitev lizingov z davkom na dodano vrednost 
Obdavčitev sobodajalastva preko portala Airbnb v Sloveniji in izbranih državah 
Zastaranje v davčnem pravu – ureditev in odprta vprašanja 
Samoprijava v davčnem pravu 
Ugotavljanje statusa davčnega rezidentstva  
 
Termin prevzema tem:  
Študentje naj po e-pošti: jernej.podlipnik@pf.uni-lj.si javijo interes za posamezno temo. Razdelitev tem 
bo 17. 10. 2018 ob 14.00. Če bi več kandidatov želelo pisati isto temo, bodo teme razdeljene po 
prehodnem pogovoru o temi s kandidati. 
 
 

Mentor: prof. dr. Rajko Pirnat 
Teme na predlog mentorja: 
 
Podelitev in odvzem javnega pooblastila 

 
 
Termin prevzema tem: govorilne ure profesorja Pirnata dne 18.10.2018 (med 16.00 in 17.00 uro v 
njegovem kabinetu, soba 317) 
  

 
Mentor: prof. dr. Senko Pličanič 

Teme na predlog mentorja: 
 

Pravni vidiki izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji 
Pravni vidiki ravnanja z odpadno embalažo 
Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte po ZUREP-2 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu 
Prevlada javne koristi po ZUREP-2 
Trajnostni razvoj in »GOOD GOVERNANCE« v Sloveniji 
 
Termin prevzema tem:17.10. med  11 in 12h 
 

 
Mentor: doc. dr. Luka Tičar 

 
Termin prevzema tem: 18.10. 2018 ob 12.00 v sobi 116.  
 

 
 

Mentor: prof. dr. Grega Strban 
Teme na predlog mentorja: 

 
Nordijski sistemi socialne varnosti 
Brexit in socialne pravice mobilnih oseb 
Socialna varnost poklicnih športnikov 
Pravne posledice neplačevanja prispevkov za socialno varnost 
Povezovanje družinskih prejemkov za družinske člane, mobilne v EU 

 
Termin prevzema : ponedeljek 15.10.2018 ob 13.00 v kabinetu profesorja. 

mailto:jernej.podlipnik@pf.uni-lj.si


 
V terminu prevzema tem so možna tudi dodatna pojasnila. 
 

 
Mentor: izr. prof. dr. Saša Zagorc  

Tema na predlog mentorja : 
 
Burkini in drugi načini oblačenja: pravica do identitete, verska svoboda in javni red 
    
Termin prevzema tem: Torek, 16. oktober 2018, ob 12.00 uri, v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca (soba 
310) 

 
 

Mentor: prof. dr. Igor Kaučič 

Teme na predlog mentorja: 
 
Razmerje med novo ustavno ureditvijo fiskalnega pravila in zakonodajnega referenduma 
Položaj ustavnega zakona v tujih pravnih redih (somentor: as. dr. Iztok Štefanec) 
Pravni učinki udeležbe volivcev pri glasovanju na referendumu 
Ustavni položaj ustavnih sodišč v državah članicah EU 
 

Termin prevzema tem: ponedeljek, 15. oktober 2018 od 13.00 do 14.00 ure v kabinetu prof. dr. Igorja 

Kaučiča (soba 308)  

 
Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky 

Teme na predlog mentorja: 
 

Diferencirana integracija kot odgovor na ustavne asimetrije v Evropski uniji (somentor: as. Marjan Kos) 
Praksa Ustavnega sodišča v postopkih konkretne kontrole ustavnosti na zahtevo sodišča 
Parlamentarizacija evroobmočja 
Načelo socialne države v ustavnosodni praksi prve sestave Ustavnega sodišča RS 
 
 

Termin prevzema tem: Torek, 16. oktober 2018, od 15.00 do 16.00 ure, v kabinetu doc. dr. Sama 
Bardutzkyja (soba 309) 
 
 

Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 

 
Termin prevzema tem: torek, 16. oktober 2018, ob 8. uri 


