
Prof. dr. Vesna Rijavec je koordinatorka projekta Poenostavljena izterjava terjatev v EU 
(Simplification of Debt Collection in EU ), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru 
programa Evropsko pravosodje, in na katerem sodelujejo nacionalni poročevalci iz 14 
različnih držav članic EU in Hrvaške. Partnerji na projektu so poleg Univerze v Mariboru, 
pravne fakultete, še Univerzi v Gradcu in v Zagrebu ter avstrijsko ministrstvo za 
pravosodje. Cilj projekta je znanstveno raziskovanje glede implementacije dveh uredb EU v 
državah članicah, in sicer Uredbe 1896/2006 o plačilnem nalogu in Uredbe 861/2007 o 
postopku v sporih majhne vrednosti, ter prenos znanja v prakso preko konferenc. V sklopu 
projekta sta bili organizirani že dve odmevni mednarodni znanstveni konferenci. Prva z 
naslovom  Poenostavitev izterjave denarnih obveznosti v EU je bila v letu 2010. Na samo 
razsežnost konferenc kažejo tako bogat program s predavatelji iz več

 

kot 20-tih držav kot 
tudi izredno aktualne in zanimive teme, ki so vzpodbudile izmenjavo idej in znanj na 
področju mednarodnega civilnega procesnega prava. Področje izterjave obveznosti 
predstavljajo skrajšani sodni postopki, ki najenostavneje pripeljejo do poplačila terjatve 
(postopek za izdajo plačilnega naloga v več

 

različicah, izdaja evropskega plačilnega naloga 
in postopek v sporih majhne vrednosti). Mednarodnost konference in poznavanje 
značilnosti sorodnih pravnih redov je omogočila uspešno predstavitev mehanizmov za 
čezmejno izvržbo. Več

 

na spletni strani: www.acj.si

DRUŽBOSLOVJE                                     

Področje:  5.05.00 – Pravo 
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DRUŽBOSLOVJE: 5.05.00 PRAVO

1. Temeljni raziskovalni projekti: 
1. Vodja Rijavec Vesna: Reforma nepravdnih postopkov; 
2. Vodja Pavčnik Leopold-Marijan: Ustavnosodno odločanje; 
3. Vodja Bohinc Rado: Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesov 

demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industr.odn.; 
2. Podoktorski raziskovalni projekti: 

4. Ambrož Matjaž: Skupinska in organizirana kriminaliteta kot izziv za slovensko in 
evropsko materialno kazensko pravo; 

5. Toplak Jurij: Volilna pravica oseb s posebnimi potrebami - Odprta vprašanja ureditve 
in izbojšanja postopkov njenega izvrševanja. 

Raziskovalni programi: 

1. dr. Vesna Rijavec: Civilno gospodarsko pravo; 
2. dr. Janez Kranjc: Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slo. pravni sistem; 
3. dr. Lojze Ude: Pravni izzivi informacijske družbe 

Vključenost v raziskovalne projekte: 

Naziv projekta 
(ARRS šifra) 

Vodja 
projekta 

Št. raziskovalcev Št. mladih 
raziskovalcev 

Št. 
strokovnih/tehničnih 
sodelavcev 

J5-2198 Rijavec 
Vesna 

12 0 2 

J5-3637 Pavčnik 
Leopold-
Marijan 

10 0 0 

J5-9156 Bohinc Rado 5 0 1 
Z5-2024 Ambrož 

Matjaž 
1 0 0 

Z5-2415 Toplak Jurij 1 0 0 
Skupaj 29 0 3 

 

Vključenost v raziskovalne programe: 

Naziv 
programa 
(ARRS šifra) 

Vodja 
programa 

Št. raziskovalcev Št. mladih 
raziskovalcev 

Št. 
strokovnih/tehničnih 
sodelavcev 

P5-0039 dr. Vesna 
Rijavec 

14 1 0 

P5-0217 dr. Janez 
Kranjc 

15 0 1 

P5-0337 dr. Lojze 
Ude 

7 0 2 

Skupaj 36 1 3 
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