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Maribor, 8.12.2016 

 

Na osnovi Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju št. A3/2008 41 AG 

(Obvestila UM št. XXVI-6-2008, s spremembami in dopolnitvami, objavljenimi v Obvestilih UM št. XXIX-1-2011 in XXXXI-

4-2013, XXXII-5-2014 in XXXIII-3-2015) Pravna fakulteta Univerze v Mariboru 

 

 

 

RAZPISUJE 

teme diplomskih del 

 

za študente Univerzitetnega študijskega programa 1.  stopnje Pravo  

za študijsko leto 2016/2017 

 
 

 
 
prof. dr. Boštjan Brezovnik: 
 

1. Pogrebna in pokopališka dejavnost v občini ...  

2. Upravljanje in vzdrževanje osuševalnih sistemov v občini ...  

3. Prevoz potnikov po žičniških napravah  

4. Javni red in mir v občini ... 

5. Gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije 

6. Kazenska odgovornost javnih uslužbencev  

7. Univerzalne storitve 

8. Organizacija in financiranje visokega šolstva 

 
 

prof. dr. Zlatan Dežman: 
 

1. Indicirani dokazi v kazenskem postopku 

2. (Hišna)  preiskava odvetniške pisarne 

3. Položaj obdolženca v kazenskem postopku po predvideni noveli ZKP/N 

4. Zahteva za varstvo zakonitosti 

5. Kršitve določb ZKP 

6. Obnova kazenskega postopka 

7. Konsenzualni načini reševanja sporov v kazenskem procesnem pravu 
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prof. dr. Aleš Ferčič: 

1. Ius Publicum Europaeum 

2. Postopek pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

3. Agencije Evropske unije 

4. Upravna pogodba v primerjalnem pravu 

5. CETA: izbrani postopkovni in vsebinski vidiki 

6. Evropska ekonomska in monetarna unija 

7. Pravna ureditev registracije, evalvacije ter avtorizacije in omejevanja kemikalij 

8. Regulacija energetskega sektorja 

  
 
prof. dr. Janja Hojnik: 
 

1. Varovanje osebnih podatkov v okviru e-zdravja v EU in v ZDA 

2. Pravna ureditev dronov v ZDA in Evropi 

3. Pravni vidiki geoblokiranja v EU 

4. Vpliv Uberja na delovno-pravna razmerja v Evropski uniji 

5. Pravni izzivi vozil brez voznikov v EU 

6. Pravna narava ponujanja brezplačnih digitalnih vsebin 

7. Pravni vidiki varstva potrošnikov pri nakupu digitalnih vsebin po pravu EU 

8. Odgovornost ponudnikov spletnih aplikacij - primerjalno-pravni vidik 

9. Regulacija odškodninske odgovornosti v okvirih industrije 4.0 

10. Uber z vidika konkurenčnega prava 

11. Sodelovalna ekonomija na področju posojil 

12. Pravni vidiki 3D tiskanih proizvodov 

13. Vpliv diskriminacije cen pri dostavi paketov na vzpostavitev enotnega digitalnega trga 

14. Pravna zaščita kibernetske varnosti v industriji 4.0 

 
 
prof. dr. Borut Holcman: 

 

1. Provizoričen občinski red 1849 – župan 

2. Provizoričen občinski red 1849 – organi občin 

3. Občinski redi po letu 1849 

4. Javna objava neplačnikov – Ptujski statut 1376, 45-46 člen, primerjalno pravni pojem 

5. Teme se lahko določijo tudi po dogovoru s profesorjem 

 
 
doc. dr.  Tjaša Ivanc: 

 

1. Prekoračitev tožbenega zahtevka v sodni praksi 

2. Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku  

3. Postulacijska sposobnost in zastopanje v pravdnem postopku  

4. Glavna obravnava – načelo javnosti in koncentracije  

5. Institut sosporništva v zapuščinskih postopkih z analizo sodne prakse 

6. Posebni postopek motenja posesti z analizo aktualne sodne prakse  

7. Postopek v zvezi s nasprotno izvršbo z analizo sodne prakse 

8. Načelo kontradiktornosti kot izraz pravice do izjavljanja z analizo sodne prakse  
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prof. dr. Tomaž Keresteš: 
 

1. Precedens v slovenskem pravu 

2. Sistemska in logična razlaga prava 

3. Genetična razlaga prava 

4. Pravica v pravu 

5. Vloga pravnih načel 

6. Podzakonsko pravno urejanje 

7. Analogija v pravu 

8. Jezik in pravo 

  
 
prof. dr. Rajko Knez: 

 

1. Kako investitor ve, kakšna okoljevarstvena soglasja in dovoljenja potrebuje?  

2. Razlika med koncesijo in dovoljenjem  

3. Je 133. člen OZ v resnici actio popularis?  

4. Opustitvene tožbe za prihodnje generacije -  so primeri iz zahodne Evrope možni v Sloveniji?  

5. Primeri slabih in dobrih praks oskrbe s pitno vodo v Sloveniji  

6. Primerjava slovenske in avstrijske ureditve gospodarjenja z gozdovi 

7. Analiza slovenske sodne prakse glede vprašanja sojenja v razumnem rok 

8. Analiza določb najpomembnejših trgovinskih sporazumov, ki urejajo vprašanja varstva okolja 

  
 

prof. dr. Marijan Kocbek: 
 

1. Pravna ureditev ničnosti sklepov skupščine dd v slovenskem in germanskem pravu  

2. Pravna ureditev izpodbijanja sklepov skupščine dd v slovenskem in germanskem pravu 

3. Pravna ureditev zmanjšanja ok dd  in d.o.o. v slovenskem in germanskem pravu  

4. Neveljavnost sklepov skupščine doo - primerjalno 

5. Odgovornost organov odvisne družbe pri dejanskih koncernih- primerjalno 

6. Poenostavljeno zmanjšanje OK v dd in doo 

7. Prenosi  deležev družbenikov  in izstopi iz gd 

8. Vinkulacija delnice  - primerjalno 

  
 
prof. dr. Damjan Korošec: 

 

1. Prihodnost inkriminacije malomarnega zdravljenja v primerjalnopravni perspektivi 

2. Kazenskopravni vidiki versko motiviranega obrezovanja dečka (circumcisio) 

3. Sodobni izzivi terorizma za kazensko pravo 

4. Spolno kazensko pravo včeraj, danes in jutri 

5. Raba nedovršnih glagolov med zakonskimi znaki inkriminacij v sodobnem kazenskem pravu 

6. Raba množinskih oblik prepovedane posledice v inkriminacijah 

7. Vloga prepovedane posledice v splošnem pojmu kaznivega dejanja 

8. Kršitev pravil o privolitvi pacienta – splošni ali posebni del kazenskega prava? 

  
 
prof. dr. Suzana Kraljić: 
 

1. Čezmejno varstvo otrok po MKSOVO 

2. Kafala 

3. Pravica zdravnika do terapevtskega privilegija 

4. Dolžnost otrok, da pomagajo pri gospodinjskih delih – primerjalnopravni pregled 

5. Pomen in vloga klavzule »in terrorem«  v dednem pravu 
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6. Zasebna posvojitev 

7. Vpliv spremembe spola starša na očetovstvo in materinstvo 

8. Definicija »običajnega prebivališča« po Bruseljski uredbi IIa 

  
 

prof. dr. Vesna Kranjc: 

 

1. Sporazum o pogajanjih  

2. Odškodninska odgovornost garažne hiše za poškodbo vozila 

3. Pooblaščenec po zaposlitvi – analiza sodnih odločitev 

4. Ara – analiza sodnih odločitev 

5. Pravna narava javnega razpisa in licitacije 

6. Odškodninska odgovornost letalskega prevoznika za zamudo in izgubo potnikove prtljage 

7. Odškodninska odgovornost železnice za zamudo in odpoved prevoza potnika 

8. Odgovornost za poškodbo vozila pri prevozu s trajektom 

  
 
prof. dr. Saša Prelič – Pravo družb: 

 

1. Odgovornost družbenikov za obveznosti d.n.o. (primerjalno) 

2. Pravni pomen komanditne družbe 

3. Pravni položaj prokurista (primerjalno) 

4. Modeli sodelovanja delavcev pri upravljanju 

5. Pravna ureditev tihe družbe (primerjalno) 

6. Pravne značilnosti likvidacije osebnih družb 

7. Pravni položaj podjetnika (primerjalno) 

8. Načelo zvestobe (primerjalno). 

  
 

prof. dr. Saša Prelič – Insolvenčno pravo: 
 

1. Varstvo upnikov pri likvidaciji gospodarskih družb 

2. Pravni položaj upravitelja v insolvenčnih postopkih 

3. Razmerje med prostovoljno in prisilno likvidacijo 

4. Pomen dolžniškega svetovanja v osebnem stečaju 

5. Posebnosti poenostavljene prisilne poravnave 

6. Posebnosti postopka preventivnega prestrukturiranja 

7. Pravne podlage za pridobitev ločitvene pravice 

8. Sprememba osnovnega kapitala družbe – dolžnika v prisilni poravnavi. 

  
 
prof. dr. Martina Repas: 

1. Okoljska škoda in uporaba kolizijskih pravil v Rimski uredbi II 

2. Registracija geografskega imena kot znamke 

3. Geografske označbe za kmetijske proizvode – obseg varstva 

4. Odgovornost proizvajalca za izdelke – uporaba kolizijskih pravil 

5. Vpliv direktiv o potrošnikih na uporabo Rimske uredbe I 

6. Razlaga pojma priobčitve javnosti v avtorskem pravu – sodna praksa 

7. Razlaga odločbe Sodišča EU v zadevi C-30/15: Rubikova kocka – razlaga tehnične rešitve 

8. Premijski posli 

  
 

 



5 / 6 

prof. dr. Vesna Rijavec: 

1. Institut sosporništva v odškodninskih sporih v aktualni sodni praksi 

2. Varstvo dolžnika v izvršilnem postopku 

3. Pritožbena obravnava in pooblastila pritožbenega sodišča 

4. Predhodno vprašanje in identično dejansko stanje v razmerju med civilnim pravdnim postopkom in 
kazensko sodbo z analizo sodne prakse 

5. Varstvo pravic tretjih v izvršilnem postopku s poudarkom na institutu skupnega premoženja zakoncev v 
primeru izvršilnega postopka 

6. Vloga skrbnika v zapuščinskih in drugih nepravdnih postopkih  

7. Postopek za delitev skupnega premoženja v zapuščinskem in pravdnem postopku 

8. Razmerje med načelom ustnosti in pisnosti v pravdnem postopku 

  
 

prof. dr. Nataša Samec Berghaus  - Obligacijsko pravo: 

1. Civilnopravni vidiki nepoštenih poslovnih praks pri sklepanju pravnih poslov 

2. Problematika jamčevalnih zahtevkov potrošnikov z vidika »afere Volkswagen« 

3. Civilnopravni vidiki uveljavljanja pravice iz darilnega bona 

4. Problematika oprostitve poroka zaradi upnikovega zavlačevanja 

5. Odškodninska odgovornost za škodo zaradi bolnišnične okužbe 

6. Načini izključitve odškodninske odgovornosti za zdravniško napako 

7. Odškodninska odgovornost za škodo nastalo na bazenskem kompleksu 

8. Prenosljivost in podedljivost oblikovalnih pravic 

 
 

prof. dr. Nataša Samec Berghaus  - Pravo trga kapitala in vrednostnih papirjev: 

1. Nova pravila o strožjem sankcioniranju na kapitalskem trgu 

2. Stranska kazenska zakonodaja v primerjalnem pravu na področju trga kapitala 

3. Potrebne spremembe na področju sankcioniranja insiderstva in manipulacij na organiziranem trgu 
finančnih instrumentov 

4. »Crowdfunding« in ZTFI 

5. Nove zahteve glede pogojev za umik dolžniških vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu 

6. Kavzalnost in dokazno breme pri odgovornosti za prospekt na kapitalskem trgu 

7. Spremembe glede ureditve poravnav vrednostnih papirjev 

8. Pravna problematika posega v pravice imetnikov podrejenih dolžniških finančnih instrumentov  na podlagi 
ZBan-1 

 
 

prof. dr.  Darja Senčur Peček: 
 

1. Sankcioniranje delodajalcev za kršitve delavskih pravic 

2. Ukrepi inšpektorjev za delo v luči novejše sodne prakse Upravnega sodišča 

3. Pravna vprašanja izplačila plače in varstvo plače 

4. Delovnopravni status Uberjevih voznikov – primerjalno 

5. Poskusno delo 

6. Univerzalni temeljni dohodek 

7. Diskriminacija na podlagi rase in narodnosti v luči sodne prakse EU 

8. Pravna vprašanja štipendiranja  

  
 
prof. dr. Bojan Škof: 
Tema se določi v dogovoru s profesorjem. 
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prof. dr. Jurij Toplak: 
 

1. Poslanska vprašanja v slovenskem in evropskem parlamentu 

2. Volilna udeležba mladih v Sloveniji in tujini 

3. Pravice slepih v Sloveniji v teoriji in praksi 

4. Zgodovinski razvoj pravic invalidov do sprejema MKPI 

5. Položaj predsednika republike v vzhodnoevropskih državah nečlanicah Evropske unije 

6. Javnost sodnih odločb in izvedenjskih mnenj (izdelava baze sodb) 

7. Monitoring financiranja volilnih kampanj (praktični projekt pred predsedniškimi volitvami 2017) 

8. Sojenje v razumnem roku v praksi - naloga vkljucuje izdelavo baze odlocitev po ZVPSBNO 

 
 

prof. dr. Matjaž Tratnik: 
 

1. Evropska konvencija o državljanstvu          

2. Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 

3. Diplomatska zaščita          

4. Pravna ureditev teritorialnega morja 

5. Genocid 

6. Mednarodna gospodarska konciliacija   

7. Pridržki v mednarodnih konvencijah 

8. Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb 

  
 

prof. dr. Renato Vrenčur: 
 

1. Pomen načela zaupanja pri pridobitvi lastninske pravice na nepremičninah 

2. Konkretizacija temeljnih načel stvarnega prava 

3. Skupna lastnina s pregledom sodne prakse 

4. Fiduciarna zavarovanja 

5. Ureditev hipoteke v slovenskem pravu 

6. Izvirne pridobitve stvarnih pravic 

7. Vpisivanje pravic v zemljisko knjigo 

8. Zemljiškoknjižne zaznambe 

  
 
 

     
 

 


