
TEME MAGISTRSKIH DIPLOMSKIH NALOG  

ŠTUDIJSKO LETO 2020/21 

 

Mentor: doc. dr. Luka Mišič 

Teme na predlog mentorja: 

Vpliv Evropskega stebra socialnih pravic na Evropski socialni model 

Svoboda gibanja ekonomsko neaktivnih oseb v EU 

Epidemija Covid-19 in ukrepi v slovenskem sistemu socialne varnosti 

Posodobitev pravil o koordinaciji dajatev za brezposelnost v EU 

Socialnopravni položaj samozaposlenih v kulturi 

Socialnopravni položaj športnikov v različnih državah EU 

Ustavni vidiki privatizacije socialne varnosti 

 

Termin prevzema tem:  ponedeljek, dne 19. 10., od 8.30 do 10.00 v kabinetu št. 204.  

 

Mentor: prof. dr. Grega Strban 

Teme na predlog mentorja: 

Dvojni status delavca in upokojenca 

Socialno tveganje 

Pravica do socialne varnosti nestandardnih delavcev 

 

Termin prevzema tem: ponedeljek 19. oktobra 2020 ob 13.00 v kabinetu 117._ 

- Ob 13.00 prevzem tem na predlog študenta (mogoče je tudi poslati vnaprej izpolnjen in 

podpisan obrazec po elektronski pošti) 

- Ob 13.15 prevzem tem na predlog mentorja (v kabinetu 117) 

 

Mentor: doc. dr. Luka Tičar 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

 

Termin Prevzema tem:  četrtek, dne 22. 10., ob 11.00 v kabinetu št. 116. 

 

Mentor: prof. dr. Damjan Možina 

Teme na predlog mentorja: 

Splošni pogoji poslovanja v praksi Sodišča EU in v slovenskem pravu 

Spremenjene okoliščine v primerjalnem in slovenskem pravu 

 



Termin prevzema tem: Sreda, 21.10., ob 15h (zoom, po predhodnem dogovoru po elektronski pošti) 

 

 

Mentor: prof. dr. Aleš Galič 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

Termin prevzema tem: torek, 20.10. v času govorilih ur,  

 

Mentor: prof. dr. Peter Grilc 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

Termin prevzema tem: 

 20.10.2020 ob 10:00 v kabinetu   

 21.10.2020 ob 9:45 v kabinetu  

 22.10.202 ob 13:45 v kabinetu  
 

Mentor: prof. dr. Miha Juhart 

Teme na predlog mentorja: 

Zavarovanje poklicne odgovornosti 

Nadzor finančnih transakcij zaradi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 

Varstvo gospodarskih subjektov v postopkih javnega naročanja (analiza odločb državne revizijske 

komisije) 

Izdaja obveznic 

Pristop k dolgu 

 

Termin prevzema tem: ponedeljek 19. 10. ob 13.00 preko spletne povezave: 

https://zoom.us/j/94939007556 

 

Mentor: prof. dr. Barbara Novak 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

Termin prevzema tem: Mentorica bo temo prevzela 16.10.2020 z digitalnim podpisom preko 

elektronske pošte. 

 

Mentor: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 

 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

Termin prevzema tem: 20. 10. 2020 ob 13h 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/94939007556


Mentor: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl 

Teme na predlog mentorja: 

Sodna praksa Sodišča EU in slovenskih sodišč v zvezi z Uredbo EU o dedovanju 

Termin prevzema tem: Četrtek, 22. 10., ob 10. uri. 

 

Mentor: izr. prof. dr. Ana Vlahek 

Teme na predlog mentorja. 

Pravni status funkcionalnih zemljišč na Hrvaškem 

Pravni status zemljišč s prometno infrastrukturo 

Reformiranje Sodišča EU  

 

Termin prevzema tem: Na GU v torek, 20. 10. 2020 (navodila za GU pri izr. prof. dr. Ani Vlahek so na 

spletni strani PF) 

 

Mentor: doc. dr. Gregor Dugar 

 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

 

Termin prevzema tem: po elektronski pošti v tednu med 19.10. in 23.10. 

 

Mentor: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc 

Teme na predlog mentorja: 

Postopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo v sodni praksi 

Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje 

 

Termin prevzema tem: 22.10.2020 ob 11:00 

 

Mentor: doc. dr. Matija Damjan 

 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

Termin prevzema tem: 19. 10. 2020 ob 12.30 

 

Mentor: prof. dr. Matjaž Ambrož 

Teme na predlog mentorja: 

Kazenskopravna relevantnost zmot oškodovanca v spolnih interakcijah 

Problem tragične izbire v primerih pomanjkanja medicinskih resursov  

Prvine objektivne odgovornosti v kazenskem pravu  

Ustavnopravne dileme izvrševanja zaporne kazni [piporočljivo znanje nemščine]  



 

Termin prevzema tem :21. 10. 2020 ob 13.30. Za kandidiranje za temo na predlog mentorja je 

potreben kratek idejni osnutek, v katerem študent pojasni svoje razumevanje problemov, ki jih 

razpisana tema odpira. Idejni osnutek je treba poslati po elektronski pošti do vključno 20.10.2020.  

 

 

Mentor: izr. prof. Katja Filipčič 

Teme na predlog mentorja: 

Načelo zakonitosti v kazenskem pravu 

Obravnavanje bagatelnih prekrškov 

 

Termin prevzema tem :_torek, 20.10.2020, ob 13h 

 

Mentor:  izr. prof. dr. Primož Gorkič 

Teme na predlog mentorja: 

Eksluzijsko pravilo po Uredbi Sveta (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z 

ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva 

 

Termin prevzema tem:  ponedeljek, 19.10., ob 10. uri, Zoom, Meeting ID 589 163 2020.   

 

 

Mentor: doc. dr. Miha Hafner 

Teme na predlog mentorja: 

Vpliv delovanja Evropskega javnega tožilstva na slovenski kazenski postopek  

Evropski preiskovalni nalog v praksi domačih pravosodnih organov 

Pomen individualnega in zbornega sojenja v kazenskem postopku  

Meje izvajanja učinkovite obrambe v kazenskem postopku 

Vloga tožilstva pri oblikovanju kaznovalne politike 

Vpliv pristranosti na odločanje v kazenskem pravu  

Vpliv kognitivnih bližnjic na odločanje v kazenskem pravu 

  

Termin prevzema tem: ponedeljek 19. 10. 2020, med 10.00 in 11.30.  

  

  

 



Mentor: prof. dr. Matjaž Jager 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

Termin prevzema tem : 16.10. ob 10.00h 

 

Mentor: Prof. dr. Vid Jakulin 

Teme na predlog mentorja:   

Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime v teoriji in sodni praksi 

Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje v teoriji in sodni praksi 

Skrajna sila v teoriji in sodni praksi 

Nadaljevano kaznivo dejanje v teoriji in sodni praksi 

Korupcijska kazniva dejanja v KZ-1 

Kaznivo dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v teoriji in sodni praksi 

Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja - primerjalnopravno 

 

Termin prevzema tem : 20.10.2020 ob 10.30    

 

Mentor: prof. dr. Damjan Korošec 

Teme na predlog mentorja: 

Naslov teme diplomske naloge  

Represivni pristop k širjenju nalezljivih bolezni v Sloveniji in tujini 

Ogrožanje z nalezljivo boleznijo in kazensko pravo 

Kazniva dejanja zoper javno zdravje kot strokovna napaka 

Silobran v zvezi s kaznivimi dejanji zoper javno zdravje 

Narava kazenskopravne dobrine javno zdravje 

 

Termin prevzema tem: torek, 20.10.2020 ob 9.45h – kabinet profesorja 

 

 

Mentor: doc. dr. Mojca M. Plesničar 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

  

Termin prevzema tem : 20.10. Ob 10.uri   

 

 



Mentor: izr. prof. dr. Aleš Završnik 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

 

Termin prevzema tem : Po predhodbem dogovoru vsak dan med 12.00 – 13.00 uro 

 

  

 

Mentor: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 

 

Teme na predlog mentorja:    

Uveljavljanje pravic Romov pred mednarodnimi mehanizmi za človekove pravice 

 

Termin prevzema tem: 20.10.2020 med 8:00 in 10:00 uro v kabinetu št. 126. 

  

 

Mentor: doc. dr. Maša Kovič Dine 

Teme na predlog mentorja: 

Odnos med mednarodnopravnimi obveznostmi držav na področju podnebnih sprememb in ohranjanju 

biološke raznovrstnosti 

Mednarodnopravno varstvo oseb z invalidnostmi 

 

Termin prevzema tem:  torek 20. 10. 2020 od 9.00 – 11:00 v kabinetu št. 111. 

 

Mentor: izr. prof. dr. Marko Kambič 

Teme na predlog mentorja:   

Razvoj instituta nepremoženjske škode 

Rimskopravni institut presumpcije in njegov vpliv na sodobno pravo 

Rimskopravni institut fikcije in njegov vpliv na sodobno pravo 

Pogodbeni interes v rimskem in sodobnem slovenskem pravu 

Nagib v rimskem in sodobnem slovenskem pravu 

Pravna narava maščevanja  

Splav kot kaznivo dejanje v zgodovinski perspektivi 

 

Termin prevzema tem: 19. 10. od 11. do 12. ure in nato po dogovoru do izteka roka  

Mentor: izr. prof. dr. Katja Škrubej 



Teme na predlog mentorja: 

Podobe pravnih prostorov v slovenski pravni zgodovini 
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: 21. 10. od 16. do 17. ure in nato po dogovoru do izteka roka  

 

Mentor: izr. prof. dr. Marko Simoneti 

 

Vse teme so oddane na predlog študenta: 

Termin prevzema tem: petek 16.10. ob 12h v kabinetu 

  

Mentor: prof. dr. Katarina Zajc 

Teme na predlog mentorja:   

Ekonomska analiza postopka izvšbe v ZDA 

Ekonomska analiza statutov športnih društev v Sloveniji 

Empirični pregled športnih dejavnosti in društev v Sloveniji 

Ekonomska analiza delovanja športnih društev v Sloveniji 

Ekonomska analiza organizacije delovanja in pravne ureditve športa v državah članicah EU 

 

Termin prevzema tem : 20.10.2020 ob 11h v času govorilnih ur na Zoomu 

 

 

Mentor: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič 

Teme na predlog mentorja: 

Pravni izzivi soočanja z intersekcijsko diskriminacijo 

Simbolna razsežnost učinkovanja pravnih predpisov 

Goffmanov dramaturški model družbene interakcije kot izhodišče pravnega raziskovanja 

Argument javnega mnenja v zakonodajnem postopku 

 

Teme pri katerih sodelujem kot somentor: 

Spolna zloraba hendikepiranih oseb (Mentorica: doc. dr. Mojca M. Plesničar) 

Termin prevzema tem: četrtek, 15. 10. 2020, med 15:30-17:00.  



 

Mentor: doc.dr. Aleš Novak 

Teme na predlog mentorja: 

Vpliv umetne inteligence na prihodnost sojenja  

Politična vzdržnost sodnika in sodniška etika 

Vladavina prava »s kitajskimi posebnostmi« (analiza prvin pravne države na Kitajskem) 

  

Termin prevzema tem: sreda, 21. oktober med 12.00 in 13.30 

  

Mentor: prof. dr. Miro Cerar 

Teme na predlog mentorja: 

Temeljne prvine slovenske pravne kulture 

Družbene utopije in država 

Umetna inteligenca in razlaga pravnih aktov 

Pravna  država in vladavina prava 

Svoboda in pravo  

(Ne)utemeljenost kritičnih pogledov na človekove pravice  

 

Termin prevzema tem: ponedeljek, 19. 10. 2020, 9.30 – 10.30 (v kabinetu prof. Cerarja, 414/IV) 

 

 

Mentor: akad. Prof. dr. Marijan Pavčnik 

Teme na predlog mentorja: 

Argument narave stvari v pravu 

Termin prevzema tem: po dogovoru po elektronski pošti med 19.10 in 23.10.  

 

  

Mentor: prof. dr. Saša Zagorc 

Teme na predlog mentorja: 

Načelo medsebojnega zaupanja držav članic v pravnem redu Evropske unije (somentor: as. Mohor 

Fajdiga) 

Meje ustavnosodne zadržanosti pri presoji v izrednih razmerah 

Zastrašujoči učinek (chilling effect) ukrepov oblasti v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice 

in ustavnega sodišča 

Volilna kampanja v digitalni dobi 

Termin prevzema tem : bo v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca (soba 310) v ponedeljek, 19. 10.  2020, 

ob 13.30.  



 

Mentor: prof. dr. Igor Kaučič 

Teme na predlog mentorja: 

Pravna ureditev in praksa zakonodajne ljudske iniciative v Republiki Sloveniji 

Ustavni položaj ustavnih sodišč v državah članic EU 

Lokalni referendumi v naši sodobni praksi 

  

Termin prevzema tem: ponedeljek, 19. oktobra od 12.30 - 14.00 ure v kabinetu št. 308 

 

Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky 

Teme na predlog mentorja: 

Vloga argumentov nepravnih strok v presoji slovenskega ustavnega sodišča 

 

Termin prevzema tem:19. 10. 2020 ob 14. uri, kabinet 309.  

 

Mentor: doc. dr. Bruna Žuber 

Teme na predlog mentorja: 

Pomen izvedbe glavne obravnave v upravnem sporu 

Pogoji za dovoljenost obnove upravnega postopka v upravnosodni praksi 

Primerjava med načelom varstva pravic strank v upravnem postopku in instututom materialnega 

procesnega vodstva v upravnem sporu 

Merila presoje dopustnosti dokaznih predlogov v upravnem sporu 

 

Prevzem tem: petek, 16. 10. 2020, 8.30-9:30, preko spletne aplikacije ZOOM 

 

Podatki za ZOOM srečanje:  

Topic: Prevzem tem mag. dipl. del 

Time: Oct 16, 2020 08:30 AM Budapest 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/2172035950 

 

Meeting ID: 217 203 5950 

 

Mentor: doc.dr. Mitja Horvat 

Teme na predlog mentorja: 

https://zoom.us/j/2172035950


Varstvo kot okoliščina pri odločanju o upravnih zadevah 

Vloga in položaj oseb v zvezi s prijavljenimi nepravilnostmi 

Položaj agencij kot regulatorjev 

Termin prevzema tem : 22.10.2020, od 14.00 do 15.00 

 

Mentor: izr. prof. dr. Senko Pličanič 

Teme na predlog mentorja:  

Pravni vidiki predelave odpadkov v proizvode  

Pravni vidiki proizvajalčeve razširjene odgovornosti 

Vloga Sodišča EU pri oblikovanju prava okolja 

Pravni vidiki sanacije pridobivalnega prostora po izkoriščanju mineralnih surovin 

Kako doseči večjo zavzetost javnih uslužbencev  

Debirokratizacija v Sloveniji  

Termin prevzema tem: sreda, 21.10 od 10 do 12h 

 

Mentor: prof. dr. Rajko Pirnat 

Teme na predlog mentorja: 

Pravni položaj državne revizijske komisije (somentorstvo as. Katja Štemberger) 
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo s poudarkom na nepredvidljivih 
okoliščinah (somentorstvo as. Katja Štemberger) 
 

Termin prevzema tem: govorilne ure profesorja Pirnata dne 15.10.2020 (med 16.00 in 17.00 uro v 

njegovem kabinetu, soba 317) 

Pri temah, kjer je predvidena somentorica, se oglasite za prevzem tudi pri somentorici as. Katji 

Štemberger v ponedeljek, 19.10.2020, v terminu govorilnih ur (13.00-14.30) 

  

 

Mentor:  doc. dr. Jernej Podlipnik 

Vse teme so oddane na predlog študenta. 

 

Termin prevzema tem: sprejem teme bo potekal po dogovoru s kandidatko, in sicer po elektronski poti 

(jernej.podlipnik@pf.uni-lj.si).  
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