
TEME MAGISTRSKIH DIPLOMSKIH NALOG  
ŠTUDIJSKO LETO 2019/20 

 
 

Mentor: prof. dr. Peter Grilc 
 
Teme na predlog mentorja: 

 
Skrbni pregled in business judgement rule 
Konkurenčnopravna problematika določbe 225. člena KZ-1 
Razmerje med spremenjenimi okoliščinami in pacta sunt servanda v mednarodnih investicijskih 
razmerjih 
Blockchain - sektorji na udaru in pogodbenopravna problematika 
 
Termin prevzema tem : Ker bo prof. Grilc v času razdeljevanja tem odsoten bo teme prof. 
Grilca razdelil doc. dr. Gregor Dugar, zato se za prevzem teme oglasite v terminu 14.10.2019 ob 9. 
uri v kabinetu doc. dr. Dugarja.  

 
 

Mentor: prof. dr. Miha Juhart 
 

Teme na predlog mentorja: 
 

Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami 
Odgovornost prodajalca za napake pri prodaji stanovanja 
Postavitev sončnih kolektorjev na tuji nepremičnini 
Pravni posli s kmetijskimi zemljišči 
Brezgotovinska izpolnitev denarne obveznosti 
Civilnopravne posledice kršitve dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti  

 
Termin prevzema tem: torek, 15. 10. 2019 ob 11. uri 

 
 

Mentor: prof. dr. Aleš Galič 
 

Teme na predlog mentorja: 
 
Sodba ESČP kot razlog za obnovo pravdnega postopka 

 
Termin prevzema tem: torek, 15.10. 2019 ob 11.uri 
 

 
 

Mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 
 

Teme na predlog mentorja: 
 

Odškodninska odgovornost v zdravstvu – novejši trendi razvoja sodne prakse 
Nekrivdne odškodninske sheme v zdravstvu  
Novejši trendi urejanja zakonitega dedovanja  

 
Termin prevzema tem: torek, 15. 10. 2019 od 12.30 do 14.uri 

 
 
 

Mentor: izr. prof. dr. Klemen Podobnik 
 

Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 8.30 
 

 



Mentor: prof. dr. Damjan Možina 
 

Teme na predlog mentorja:  
 
Vzročnost v nepogodbenem odškodninskem pravu 
Actio de deiectis vel effusis v zakonodaji in sodni praksi 
Economic torts v angleškem in slovenskem pravu 
 

 
Termin prevzema tem:sreda, 16. 10. 2019 ob 15.uri 

 
 

Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl 
 
Teme na predlog mentorja: 
 
Mednarodno zasebno pravo in postopek: 
Norme neposredne uporabe v mednarodnem zasebnem pravu 
Uporaba uredbe Bruselj IIa v slovenski sodni praksi 
Civilno procesno pravo: 
Brezplačna pravna pomoč v civilnih postopkih 
 
Termin prevzema tem: torek, 15. 10. 2019 ob 11.30 
 
 

Mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek 
Teme na predlog mentorja: 
 
Analiza sodnih postopkov ugotavljanja skupnih pripadajočih zemljišč po ZVEtL 
Pravni status zemljišč s prometno infrastrukturo 

 
Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 10. uri 

 
 

 
Mentor: doc. dr. Gregor Dugar 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
Pravni vidiki zunajsodnega prestrukturiranja dolgov gospodarske družbe 

 
 

Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 9.uri (kabinet 223) 
 
 

Mentorica: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc 
 

Teme na predlog mentorja: 
 
Primerjava prodaje nepremičnine v izvršilnem in stečajnem postopku 
Začasne odredbe v postopkih za varstvo koristi otroka   
Stopničasta tožba v civilnem sodnem postopku 

 
Termin prevzema tem: torek, 15. 10. 2019 ob 11.uri 

 
 

  
Mentor: doc. dr. Matija Damjan 

 
Termin prevzema tem: torek, 15. 10. 2019 ob 10.uri 



 
Mentor: zasl. prof. dr. Franjo Štiblar 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Nova politika bančne unije v EU 

 
Termin prevzema tem:na govorilnih urah 15.10. od  10. – 11.30  

  
 

Mentor: prof. dr. Katarina Zajc 
Teme na predlog mentorja: 
 
Ekonomska analiza podatkov o končanih sporih na izvršilnih sodiščih 
Ekonomska anliazabančne regulacije na ravni EU 
Empirična analiza 70/5. člena ZGD – 1 
Novejši trendi na področju cilja gospodarskih družb v svetu 

 
Termin prevzema tem: na govorilnih urah 15.10. od 11. do 12:30.  
 
 

Mentor: prof. dr. Marko Simoneti 
 

Teme na predlog mentorja: 
 

Pravnoekonomska analiza preventivnega prestrukturiranja skupine TUŠ 
Moratorij in prednostno novo finananciranje v insolvenčnih postopkih 
Kapitalska posojila in zavarovanja v insolvenčnih postopkih 

 
Termin prevzema tem: 15. oktobra ob 14h v kabinetu.  
  

 
Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
»Pomembno ustavnopravno vprašanje« po 55.a členu Zakona o ustavnem sodišču 
»Pomembno pravno vprašanje« v postopku preizkusa pobude za presojo skladnosti predpisov 
Vloga sodne veje oblasti v procesu izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije 
Ustavno sodišče v Sloveniji med letoma 1963 in 1991 

 
 
Termin prevzema tem: 14. 10. 2019 ob 13. uri 

 
Mentor: prof. dr. Saša Zagorc 

 
Tema na predlog mentorja: 
 
Avtoritarni konstitucionalizem 

Obravnava družinskega nasilja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice  

Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. oktober 2019, ob 13. uri, v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca 
(soba 310) 
 

Mentor: prof. dr. Igor Kaučič 

 

Teme na predlog mentorja: 

 

Glavna obravnava v upravnem sporu kot človekova pravica (Somentorica: as. dr. Bruna Žuber) 



Ustavni zakon pri nas in v tujih pravnih redih 

Ustavni položaj ustavnih sodišč v državah članicah EU 

Analiza neveljavnih glasovnic na volitvah za državni zbor in za predsednika republike 

Analiza izvedenih lokalnih referendumih 

 

Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. oktobra od 12.30 - 14.00 ure 

 
 

Mentor: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič 
 

Teme na predlog mentorja: 
 
Pravni izzivi soočanja z intersekcijsko diskriminacijo 

Simbolna razsežnost učinkovanja pravnih predpisov 

 
Termin prevzema tem: torek, 15. 10. 2019, med 16-17h; četrtek, 17. 10. 2019, med 9-10h.  

 
 

Mentor: doc. dr. Aleš Novak 
Teme na predlog mentorja: 
 
Pravna narava kodeksov etike pravniških poklicev  
Prenos tujega prava v domač pravni sistem (problem pravnega presajevanja) – študent lahko 
analizira tudi konkreten primer pravnega instituta, ki je bil prenesen v naš pravni red (npr. sodni 
svet, priznanje krivde, kazenska odgovornost pravnih oseb itd.) 
Narava in etika ločenih mnenj 
Pravnofilozofski temelji pravne ureditve intelektualne lastnine 
Problemi sobivanja šeriatska prava in modernega pravnega reda 

  
Termin razdeljevanja tem: 14. oktober med 13. in 14.uro 

 
 

Mentor: akad. prof. dr. Marijan Pavčnik 
 
Teme na predlog mentorja: 
 
Argument narave stvari v pravu 

Termin prevzema tem: po dogovoru po elektronski pošti ( do 18.10.).  

 
  

Mentor: doc.dr. Mitja Horvat 
 

Teme na predlog mentorja: 
 

Posebnosti zaposlovanja najvišjih uradnikov  
Test javnega interesa pri pridobivanju informacij javnega značaja 
Varnost kot okoliščina pri odločanju o upravnih zadevah  
Vloga in položaj prijaviteljev nepravilnosti 
Spreminjanje upravnih odločb 

 
Termin prevzema tem: 15.10.2019 ob 13. uri 
 

 

 
 
 



Mentor: prof. dr. Senko Pličanič 
 

Teme na predlog mentorja: 
 
Pravni izzivi upravljanja z vodami 
Prevlada javne koristi pri varstvu narave 
Pravni izzivi krožnega gospodarstva v Sloveniji 
Pravni vidiki predelave odpadkov v (gradbene) proizvode 
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt 
Pravni položaj nevladnih organizacij 

 
Termin prevzema tem: 16.10.2019 ob 13. ur 

 
 

Mentor: prof. dr. Rajko Pirnat 
 

Termin prevzema tem:  govorilne ure profesorja Pirnata dne 17.10.2019 (med 16. in 17. uro v 
njegovem kabinetu, soba 317) 

Pri temah, kjer je predvidena somentorica, se lahko oglasite za prevzem tudi pri somentorici, in 
sicer: 

- As. dr. Bruna Žuber v ponedeljek, 14.10.2019, v terminu govorilnih ur (12.-13.30); 
- As. Katja Štemberger v ponedeljek, 14.10.2019, v terminu govorilnih ur (13.-14.30); 
  

 
Mentor: prof. dr. Matjaž Ambrož 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
Kazenkopravno varstvo spolne avtonomije v hierarhičnih družbenih razmejih  
Prvine objektivne odgovornosti v kazenskem pravu 

     Ustavnopravne dileme izvrševanja zaporne kazni [piporočljivo znanje nemščine]  
 

Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 13h. Za kandidiranje za temo na predlog 
mentorja je potreben kratek idejni osnutek, v katerem študent pojasni svoje razumevanje 
problemov, ki jih razpisana tema odpira. 

 
 

Mentor: Prof. dr. Vid Jakulin 
 

Teme na predlog mentorja: 
 
Navidezni realni stek v teoriji in praksi 

     Pravne posledice obsodbe 
Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke v teoriji in sodni praksi 
Kazniva dejanja zoper pravosodje v teoriji in sodni praksi 

 
Termin prevzema tem: 15.10.2019 ob 10.30 

 
Mentor: izr.prof.dr. Katja Filipčič 

Teme na predlog mentorja: 
   
Odvzem prostosti v prekrškovnem pravu 
Alternativno izvrševanje kazni zapora 
 
Termin prevzema tem: torek, 15.10. ob 11.30 

 

 
Mentor:  izr. prof. dr. Primož Gorkič 

 
Teme na predlog mentorja: 



 
Položaj oškodovanca v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi 
Termin prevzema tem: 16.10.2019, med 9. in 11. uro. 
 

 
Mentor: prof. dr. Damjan Korošec 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
   
Prihodnost inkriminacije malomarnega zdravljenja 
Obravnava otroka v spolnem kazenskem pravu 
Raba množinskih oblik prepovedane posledice v inkriminacijah 
Problemi z definicijo zastaranja v slovenskem kazenskem pravu 
Sistemski pregled inkriminacij strokovnih napak v KZ-1 

 
Termin prevzema tem: v času govorilnih ur (sreda, 8.15h)  
  

 
Mentor: prof. dr. Katja Šugman Stubbs 

 
Termin prevzema tem: torek 15. 10. ob 14h.  
 

 
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Završnik 

 
 
Termin prevzema tem: 11.10. ob 11. uri v pisarni (oz. drugače po dogovoru)  

 
 

Mentor: prof. dr. Grega Strban 
 

 
Termin prevzema tem je v ponedeljek 14.10.2019 ob 13. uri v kabinetu 117. 
 

 
Mentor: doc. dr. Luka Tičar 

 
 
Termin prevzema tem je v četrtek 17.10.2019 ob 11:30 v kabinetu 116. 

 
 

Mentor: izr. prof. dr. Marko Kambič 
 
Teme na predlog mentorja: 
 
Razvoj instituta kvazikontraktov v odnosu do sodobne ureditve 
Vpliv rimskih pravnih virov na razvoj kazenskega prava 
Zavarovanje terjatev po rimskem in sodobnem slovenskem pravu 
Pravičnost v virih rimskega prava 
Interpretacija v delih rimskih klasičnih juristov 
 

 
Termin prevzema tem: ponedeljek, 14. 10. 2019 od 11. do 12. ure in od tega datuma dalje po 
dogovoru do izteka roka. 

  
 

Mentorica: izr. prof. dr. Katja Škrubej 
 

Teme na predlog mentorja: 



 
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 
Odvetniški red Kranjske odvetniške zbornice 1868: diahrona primerjalna študija 

»Statuti in instrukcije« Filharmonične družbe v Ljubljani 1854: diahrona primerjalna študija 

(potrebno znanje nemškega jezika) 

(Dis)kontinuiteta pravnega reda leta 1918 in  1945 ter vloga sodišč 

 

Termin prevzema tem: sreda, 16. oktobra 2019, med 10.15 in 11.15h 
 

 
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 

 
Termin prevzema tem: po dogovoru 
 

Mentorica: doc. dr. Maša Kovič Dine 
 

Teme na predlog mentorja: 
 
Načelo skupnih, a različnih obveznostih v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah 
 

 
 

Termin prevzema tem: na govorilnih urah do 18.10 


