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Maribor, 25.11.2016 

 

Na osnovi 3. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje 

UM (Obvestila UM št. XXX-5-2012, s spremembami in dopolnitvami, objavljenimi v Obvestilih UM XXVII-4-2009 in 

XXXI-4-2013) Pravna fakulteta Univerze v Mariboru  

 

 

RAZPISUJE 

teme magistrskih del 
 

za študente Magistrskega študijskega programa 2.  stopnje Pravo  

za študijsko leto 2016/2017 

 
 

 
 

Prof. dr. Boštjan Brezovnik 
 

1. Pristojnosti in naloge občin 

2. Pogrebna in pokopališka dejavnost v Republiki Sloveniji 

3. Varstvo pred diskriminacijo v javni upravi 

4. Varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 
  

Prof. dr. Zlatko Dežman 
 

1. Kazenskopravne omejitve svobode izražanja 

2. Pravica do osebnega dostojanstva v kazenskem procesnem pravu 

3. Struktura procesnega diskurza v kazenskem postopku 

4. Vloga iracionalnega v kazenskem procesnem pravu 

5. Teoretična podlaga utilitarističnega izločanja dokazov 

 

Prof. dr. Aleš Ferčič 

1. 
Varstvo lastnine v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske 
unije 

2. Vpliv prava Evropske unije na slovensko upravno sodstvo 

3. Uveljavljanje odškodnine v primeru nezakonito dodeljene državne pomoči 
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4. Omejevalni sporazumi v sektorju energetike 

 
 

Prof. dr. Janja Hojnik 
 

1. Regulacija osebnega imena v luči državljanstva EU 

2. 
Status tržnega gospodarstva po pravilih Svetovne trgovinske organizacije s poudarkom na 
Kitajski 

3. Posodobitev varstva osebnih podatkov v EU 

4. Primerjava svetovalnega mnenja ESČP in predhodnega odločanja Sodišča EU 

 
 

Prof. dr. Borut Holcman 
 

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

2. 
Človekove pravice – je Splošna deklaracija o človekovih pravicah res začetek zavedanja ali 
iznajdevanje človekovih pravic 

3. Bratska delitev – dedno pravo v Saškem ogledalu in Ptujskih statutih (1376, 1513) 

4. Dajatev versus davek – Ptujska statuta 1376 – 1513 

 
 

Doc. dr.  Tjaša Ivanc 
 

1. Postopek odvzema poslovne sposobnosti  

2. Načelo uspeha v pravdi in postopek odmere stroškov pravdnega postopka 

3. Spori glede nepremičnin in oblikovanje tožbenih zahtevkov 

4. Dokazovanje v arbitražnem postopku 

 
Prof. dr. Tomaž Keresteš 

 
1. Diskurzivna teorija prava 

2. Pravna argumentacija 

3. Pravo in pravičnost 

4. Teorija pravnih načel 

 

Prof. dr. Rajko Knez  
 

1. 
Dostop posameznika do Sodišča EU v primeru ničnostne tožbe – razvoj sodne prakse po 
lizbonski pogodbi 

2. Kako velik trn v peti je Aarhuška konvencija EU in državam članicam? 

3. Vprašanja uporabe fotografij v medijih (s strani samih medijev)  

4. Kaj je to dostojanstvo in kako se varuje  
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Prof. dr. Aleš Kobal 

 

Po dogovoru s profesorjem. 

 
 

Prof. dr. Marijan Kocbek 
 

1. Izključitev delničarjev d.d. in družbenikov d.o.o. 

2. Ničnost Letnega poročila – primerjalno 

3. Omejitev uporabe dobička v d.d. po zmanjšanju OK- primerjalno 

4. Odgovornost organov odvisne družbe pri dejanskih koncernih- primerjalno 

5. Zahtevki delničarjev v zvezi z dividendo- primerjalno 

 
 

Prof. dr. Suzana Kraljić 

 

1. 
Dodeljevanje hišnih ljubljenčkov ob razvezi zakonske zveze – analiza domače in tuje sodne 
prakse 

2. Primerjalnopravni pregled ureditev »Spanking Law«  

3. Odgovornost za dogodke pred rojstvom otroka 

4. Pravica do poroda na domu – pro in kontra 
 

 

Prof. dr. Vesna Kranjc 

 

1. Odstop od pogodbe o finančnem leasingu  

2. Obligacijsko pravna vprašanja pri prevozu z Uberjem 

3. Sprememba splošnih pogojev poslovanja  

4. Distribucijska pogodba po pravilih CFR 

 
 

Prof. dr. Saša Prelič 
 

1. Funkcija in pomen denarnih doplačil v pravu statusnih preoblikovanj 

2. Upravičenje do denarne odpravnine v pravu statusnih preoblikovanj 

3. Univerzalno pravno nasledstvo v pravu statusnih preoblikovanj 

4. Pravne značilnosti delitev, ki ne ohranjajo kapitalskih razmerij 

5. Univerzalno pravno nasledstvo v pravu statusnih preoblikovanj 

6. Kaducitetni postopek 

7. Dolžniško svetovanje v postopku osebnega stečaja (primerjalno) 
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8. Funkcionalni pomen manjšinskih pravic v pravu gospodarskih družb 

 
 

Prof. dr. Martina Repas 

1. Kolektivno upravljanje avtorskih pravic – problematika večozemeljskih licenc 

2. Rabati in konkurenčno pravo 

3. 
Reproduciranje avtorskih del – dopustne izjeme v zvezi z reproduciranjem v študijske in 
raziskovalne namene (nemška, avstrijska in slovenska ureditev) 

4. Varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov v konkurenčnopravnih zadevah 

 

Prof. dr. Vesna Rijavec 

1. 
Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku v novejši sodni praksi ustavnega 

sodišča in ESČP 

2. Presoja predlogov za dopuščeno revizijo v aktualni sodni praksi  

3. 
Arbiter za nujne primere v postopkih pred Stalno arbitražo pri GZS in v postopkih pred 

Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC) 

4. Pravni vidiki postopka prisilne hospitalizacije in varstvo oseb po ZDZdr  

 
Prof. dr. Nataša Samec Berghaus 

1. Pravno priznane oblike nepremoženjske škode in njena satisfakcija v luči prava EU 

2. 
Evropsko civilno, evropsko pogodbeno ali zgolj evropsko potrošniško pravo: katera opcija 
razvoja se nakazuje kot smiselna? 

3. Civilnopravna odgovornost za imisije v zraku 

4. Meje dovoljene samopomoči 

 
 

Prof. dr.  Darja Senčur Peček 
 

1. Vpliv digitalizacije na delovna razmerja 

2. Pravna vprašanja začasne napotitve delavcev na delo v tujino  (Matjaž Škafar) 

3. Pravna vprašanja plačila za delo (Škrobar Dora) 

4. Zasebnost na delovnem mestu ter uporaba sodobne tehnologije (Nina Pavlič) 

 
 

Prof. dr. Bojan Škof 
 

Po dogovoru s profesorjem. 
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Prof. dr. Jure Toplak 

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

2. 
Monitoring financiranja volilnih kampanj (praktični projekt pred predsedniškimi volitvami 
2017) 

3. Sojenje v razumnem roku v praksi - naloga vključuje izdelavo baze odločitev po ZVPSBNO 

 
 

Prof. dr. Matjaž Tratnik 
 

1. Državljanstvo in sukcesija 

2. TTIP 

3. Tadić pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za bivšo Jugoslavijo 

4. Varstvo človekovih pravic – EU in Svet Evrope 

 
 

Prof. dr. Renato Vrenčur 

 

1. Pomen razpolagalnega upravičenja pri prometu z nepremičninami 

2. Fiduciarna razmerja v stečaju 

3. Pravna ureditev finančnih zavarovanj 

4. Maksimalna hipoteka - primerjava z avstrijskim pravom 

5. Uveljavitev hipoteke 

 
 
 
 
 

     


