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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 2019/2020

Prof. dr. Zlatko Dežman
Po dogovoru s profesorjem.
Prof. dr. Aleš Ferčič

2.

Nov energetski sveženj Čista energija za vse Evropejce in njegov vpliv na slovensko
energetsko zakonodajo: izbrane teme
Pravni izzivi pri spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije

3.

Pravica dostopa do (električne) energije kot človekova pravica?

1.

Prof. dr. Janja Hojnik
1.

Veljavnost dvostranskih investicijskih sporazumov med državami članicami EU

2.

Kolektivni interesi v EU

3.

Neločljivost štirih svoboščin notranjega trga kot temeljno načelo prava EU

Prof. dr. Borut Holcman
Po dogovoru s profesorjem.
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Prof. dr. Tjaša Ivanc
1.

Postopek za ugotovitev očetovstva in vprašanje dolžnosti sodelovanja pri dokazu z
izvedencem po ZNP-1

2.

Pravica stranke do dokaza po ZPP in v sodni praksi

3.

Ustavna pravica do obrazložene sodne odločbe po ZPP in analiza pritožbenih razlogov po
14. in 15. točki 339 ZPP v sodni praksi

4.

Analiza minimalnih standardov za obveščenost dolžnika o postopkih v nespornih zadevah
po Uredbi št. 805/2004
Prof. dr. Tomaž Keresteš

1.

Možnost obstoja človekovih pravic onkraj liberalne paradigme prava

2.

Sistematična razlaga v pravu

3.

Logične napake pri argumentaciji v pravu

Prof. dr. Aleš Kobal
Po dogovoru s profesorjem.

Prof. dr. Marijan Kocbek
1.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v d.d. in d.o.o.: primerjalno SLO - Nemško
(AUT)

2.

Pravne posledice nepravilnosti Letnega poročila – primerjalno SLO - Nemško (AUT)

3.

Relevanca dobička in izgube pri spremembah osnovnega kapitala d.d. - primerjalno SLO Nemško (AUT)

Prof. dr. Suzana Kraljić
1.

Digitalna razveza – realnost ali utopija

2.

Sorojenec rešitelj oziroma »rojen za rezervne dele« - pravne in etične dileme

3.

Zaščita otrokovih koristi v športu

Prof. dr. Vesna Kranjc
1.

Dogovori o sklenitvi pogodbe

2.

Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb po OZ in Načelih UNIDROIT
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3.

Pravice potnika/izletnika ob odpovedi leta zaradi stečaja letalskega prevoznika

Prof. dr. Saša Prelič
1.

Univerzalno pravno nasledstvo v pravu statusnih preoblikovanj;

2.

Dolžniško svetovanje v postopku osebnega stečaja;

3.

Čezmejna sprememba pravnoorganizacijske oblike.

Prof. dr. Martina Repas
1.

Digitalizacija in konkurenčno pravo

2.

Nova direktiva o krepitvi vloge nacionalnih konkurenčnih organov in njen prenos v pravni
red RS

3.

Avtorskopravno varstvo podatkov

Prof. dr. Vesna Rijavec
Po dogovoru s profesorico.
Prof. dr. Nataša Samec Berghaus
1.
2.

Pacienti kot najbolj ranljiva skupina potrošnikov in oglaševanje zdravstvenih storitev
Zdravniška terapevtska svoboda

3.

Uporaba nestandardne (odklonske) terapije in problematika zdravstvene napake

4.

Evropsko civilno, evropsko pogodbeno ali zgolj evropsko potrošniško pravo: katera opcija
razvoja je smiselna?

Prof. dr. Darja Senčur Peček
Po dogovoru s profesorico.

Prof. dr. Bojan Škof
Po dogovoru s profesorjem.

Prof. dr. Jure Toplak
1.
2.
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3.

Prof. dr. Matjaž Tratnik
1.
2.

Načelo nacionalne avtonomije na področju državljanstva (v Mednarodnem pravu in pravu
EU)
Tema na predlog študenta

Prof. dr. Renato Vrenčur
1.

Maksimalna hipoteka v slovenskem in primerjalnem pravu s pregledom sodne prakse

2.

Preoblikovanje lastninske pravice v etažno lastnino

3.

Zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje

Doc. dr. Petra Weingerl
Po dogovoru s profesorico.
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