
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 3. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov v 
javnih evidencah in na terenu 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 

04 - Poslovne in upravne vede, pravo 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 
___________________________________________________________________________ 
Pošta Slovenije d.o.o. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Obravnavana problematika izhaja iz problematike, ki jo Pošta Slovenije zaznava pri svojem delu 
zaradi slabe sistemske ureditve posodabljanja evidence naslovov za vročanje. Izvajalec vročitve 
nima dostopa do uradne evidence o naslovih za vročanje, niti možnosti komunikacije s pristojnimi 
organi za vodenje teh evidenc. Obveščanje oseb za ureditev naslova za vročanje in posledično 
predalčnika na naslovu je v slednjih okoliščinah neuspešna in hkrati gre za nedorečeno in 
neživljenjsko določilo, ker ni zakonske sistemske ureditve, ki bi predvidevala avtomatično 
obveščanje o spremembah na naslovih za vročanje pristojnih organov za vodenje uradnih 
(elektronskih) evidenc naslovov oseb.  Prav tako pa ne nalaga naslovnikom (osebam) obveznosti 
ureditve predalčnikov glede na prijavo v evidenco ter njihovo obvezno vsakokratno spreminjanje 
glede na spremembe okoliščin pri naslovnikih. S tem ostajajo motnje tudi pri pošiljateljih 
(predvsem v sodnih in upravnih postopkih organov), ki ne morejo speljati postopkov, ker 
seznanitev naslovnika z uradnimi dokumenti ni bila opravljena (ni potrdila o dokazu o vročitvi). 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Študenti so izdelali poglobljeno in celovito študijo o pravnih in sistemskih dilemah glede na 
urejenost naslovov za vročanje tako v javnih evidencah kot na terenu, pri čemer so izdelali tudi 
primerjalno analizo z EU ter izbranimi državami (Avstrija, Estonija, Hrvaška, Nemčija). Študenti so 
proučevali problematiko vročanja dokumentov tako na terenu kot tudi elektronsko vročanje. 
Nadalje so študenti primerjalno predstavili tudi tehnične rešitve e-poslovanja ter uporabniške 
izkušnje v različnih državah. Izdelana študija bo partnerskemu podjetju, to je Pošti Slovenije d.o.o., 
koristna podlaga za iskanje rešitev ter v dialogu z ustreznimi organi glede obstoječih 
pomanjkljivosti v sistemu vročanja ter urejanja evidenc vročilnih naslovov, s katerimi se 
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vsakodnevno srečujejo pri svojem delu.   
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
1. Glavni rezultat projekta je poglobljena in celovita študija »PRAVNE IN SISTEMSKE DILEME 

VROČANJA GLEDE NA UREJENOST NASLOVOV ZA VROČANJE V JAVNIH EVIDENCAH IN NA 
TERENU«. Naša ocena je, da študija predstavlja eno najbolj analitičnih in celovitih dela v 
Sloveniji na to tematiko. 

 
2. Pomemben rezultat projekta je poglobljeno znanje študentov na izbranem področju ter 

povečanje njihovih soft skills pri metodologiji znanstvenega raziskovanja in pisanja. 
 

3. V okviru sodelovanja pri projektu so bili vzpostavljeni temelji za nadaljnjo in trajnejše 
sodelovanje, saj sama preučitev instituta vročanja s trenutnimi razmerami na trgu, ne 
pomeni konec usklajevanja pravnih predpisov in sistemskih rešitev na tem področju. 
 

4. Vročanje kot procesni akt, ki služi zagotovitvi načela kontradiktornosti, je potrebno nujno 
razumeti tudi kot del varovanih ustavnih (pa tudi konvencijskih) pravic posameznikov. 
Obravnavanje in razreševanje dilem, ki nastajajo v procesih vročanja, zato lahko 
razumemo kot pomembno družbeno korist.  
 

 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
 

 


