
OBRAZEC IVRO - št. 2: Vročilnica za navadno vročanje  

 

V R O Č I L N I C A 

 

 
Ime in sedež izvršitelja, sodišča ali drugega organa, ki je izdal pisanje …………………………………….…….. 

……………………………………………………..……….... opr. št. zadeve ……………………………….…… 

Vsebina pisanja ………………………………………..……………....…….….., število prilog ……...…….....… 

Ime in sedež izvršitelja, ki vroča pisanje ………...……………………………...…………………………………. 

Označba spisa izvršitelja………………………………………………………………………...………………….. 

 

Naslovnik: 

………………………………................................... 

 

……………………………………………………... 

 

……………………………………………………... 

 

Potrjujem, da sem prejel zgoraj navedeno pisanje. 

 

………………………, dne ……………………….. 
              (kraj)                                                (datum)  

……………………………………………………... 
  (dan, mesec z besedo) 

 

……………………………………………………... 

 

 

……………………………………………………... 
Podpis naslovnika; če naslovnik ne zna pisati ali se ne more 

podpisati, zapiše izvršitelj njegovo ime in priimek in dan 

prejema s pripombo, zakaj se naslovnik ni podpisal; če naslovnik 
noče podpisati vročilnice, izvršitelj to zapiše in navede dan 

vročitve. 

 

Pripombe izvršitelja: 

 

……………………………………………………... 

 

……………………………………………………... 

 

1. Ker naslovnik oziroma tisti, ki bi bil pisanje zanj 

dolžan sprejeti, pisanja ni hotel sprejeti, se je  

pisanje pustilo: (ustrezno označiti)    

   v stanovanju/pisarni, 

   v prostoru, kjer ta oseba dela, 

   v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku 

       naslovnika, 

   ker hišnega oz. izpostavljenega predalčnika ni, 

se je pisanje pritrdilo na vrata stanovanja oz. 

prostorov 

 

 

dne ………….….……....., ura……………..……... 
                 (datum) 
 

 

Vročil: 

……………………………………………………... 
 (podpis izvršitelja) 

 

 

2. Ker ob poskusu vročitve, zgoraj navedenega 

pisanja ni bilo mogoče osebno izročiti naslovniku, 

prav tako ga ni bilo mogoče izročiti kakšnemu 

odraslemu članu njegovega gospodinjstva, se je 

pisanje pustilo: (ustrezno označiti) 

 

   v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku 

       naslovnika, 

   na naslovu, ki je vpisan v register, 

   v prostoru, kjer ta oseba dela, 

   ker samostojnega poštnega predalčnika v 

      nastanitvenem objektu naslovnik nima, se je 

      pisanje izročilo osebi, ki je pooblaščena za  

      sprejemanje pošte. 

 

 

3. Namesto naslovnika je pisanje prevzel 

 

……………………………………………………... 
(kdo in v kakšnem razmerju je ta oseba s tistim, ki mu je treba 

pisanje vročiti) 

 

………………………, dne ……………………….. 
              (kraj)                                                (datum)  

……………………………………………………... 
  (dan, mesec z besedo) 

 

……………………………………………………... 
 

 

 

……………………………………………………... 
Podpis prejemnika; če prejemnik ne zna pisati ali se ne more 
podpisati, zapiše izvršitelj njegovo ime in priimek in dan 

prejema s pripombo, zakaj se prejemnik ni podpisal; če 

prejemnik noče podpisati vročilnice, izvršitelj to zapiše in 
navede dan vročitve. 

 

Pripombe izvršitelja: 

 

……………………………………………………... 

 

……………………………………………………... 

 

 

 

 

Vročil: 

……………………………………………………... 
 (podpis izvršitelja) 


