
PRILOGA 16 

ZAPROSILO ZA VROČITEV 
 5. člen Direktive 76/308/EEC (229. člen ZDavP-2) 

 
Naziv organa države prosilke, naslov, telefon, faks,  
številka bančnega računa (IBAN, BIC) itd. 
(Ime, e-pošta, telefon, faks in znanje jezika  
uradnika, ki pripravlja zahtevek) 

Sklicna številka: 
SS_RR_aaaa_bbbb_20YYMMDD-00-RN 

 

  (Prostor, namenjen organu države prosilke) 
 

Za: (Naziv organa zaprošene države) 

 
 (Prostor, namenjen organu zaprošene države) 

 
ZAPROSILO ZA VROČITEV 

 
Pooblaščena oseba (ime, priimek in uradni naziv) s strani zgoraj navedenega organa 
države prosilke zaprošam za vročitev naslednjega akta/odločbe, v skladu s 5. členom 
Direktive 76/308/EEC: 
 

Podatki v zvezi z zadevno osebo 
(a) Za fizične osebe: 
 
Datum in kraj rojstva: 

Ime in priimek 
Dekliški priimek 
Datum            Kraj 
 

 
Za pravne osebe: Pravni položaj  

Naziv podjetja 
 

Naslov (□ znan □ domneven): (ulica in številka) 
(podrobnosti o prebivališču/sedežu) 
(poštna številka in mesto) 
(država) 
 

 
 □ Glavni dolžnik □ Sodolžnik □ Tretja oseba, ki ima premoženje 
 

(b) Ime in priimek glavnega dolžnika, če se razlikuje od navedene osebe: 
 

Naslov (□ znan □ domneven): (ulica in številka) 
(podrobnosti o prebivališču) 
(poštna številka in mesto) 
(država) 
 

 
(c) Druge koristne informacije o navedenih osebah: 
 

 

Podatki, ki se nanašajo na davščino/davščine 

- Vrsta in predmet akta (ali odločbe), ki se vroča: 
- Znesek (vključujoč obresti, globe in stroške): 
- Natančen opis davščine/davščin: 
- Zadnji rok za vročitev: 
- Druge informacije: 
          (Datum) 
          (Podpis) 
 



Odgovor na zaprosilo za vročitev 
 

Datum    Št.      Sporočilo     Organ države prosilke        Organ zaprošene države 

□ 1 Organ zaprošene države potrjujem prejem zaprosila za vročitev in bom 
lahko nadaljeval postopek. 

□ 2 Organ zaprošene države pozivam organ države prosilke, da dopolni 
zaprosilo z naslednjimi dodatnimi informacijami: 

□ 3 
□ 
□ 

Organ države prosilke,  
a podajam na zahtevo naslednje dodatne informacije: 
b ne morem podati zahtevanih dodatnih informacij zaradi: 

□ 4 Organ zaprošene države potrjujem prejem dodatnih informacij. Sedaj lahko 
nadaljujem postopek. 

□ 5 Drugo: 

 
 

Obvestilo o vročitvi 
 

POTRDILO 
 
Naziv organa države prosilke, naslov, telefon, faks, 
številka bančnega računa (IBAN, BIC) itd. 
(Ime, e-poštal, telefon, faks in znanje jezika 
uradnika, ki pripravlja zahtevek) 

Sklicna številka: 
SS_RR_aaaa_bbbb_20YYMMDD-00-RN 

 

 
  (Prostor, namenjen organu države prosilke) 

 

Za: (Naziv organa zaprošene države)  (Prostor, namenjen organu zaprošene države) 

  

 
Podpisani (ime, priimek in uradni položaj) potrjujem: 

□ da je bil/-a akt/odločba, ki je bil/-a priloga zaprosila, dne (datum) vročen/-a naslovniku, 

navedenemu v zahtevku. Vročitev je bila izvedena na naslednji način: 

□ osebno naslovniku, 

□ na drugačen način; 

 
□ da akta/odločbe, ki je bil priložen zaprosilu, ni bilo mogoče vročiti naslovniku, navedenem 

v zaprosilu, iz naslednjih razlogov: 

□ neznan naslovnik, 
□ pokojnik, 

□ drugo. 
 
        ………………… 
         (Datum) 
         (Podpis) 

 
 


