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POVZETEK
Diplomsko delo je posvečeno temi vročanja dokumentov, ki jih pri svojem delu
odpremljajo organi, ki izdajajo dokumente, vezane na zakonsko določene roke.
Natančneje sem se omejil na vročitve, ki jih pri svojem delu uporabljajo sodišča. Ta
pri svojem delu dokumente vročajo po zakonu o splošnem upravnem postopku, po
zakonu o kazenskem postopku in po zakonu o pravdnem postopku. Sama vročitev se
v osnovi zdi enostavno opravilo, vendar pa ima lahko še tako enostavno opravilo,
nepopravljive posledice tako za naslovnika kot tudi za izdajatelja dokumenta, če
vročitev ni opravljena v skladu s pravili vročitev po določenem zakonu. Sam način
vročitve mora biti razviden ţe iz zunanjosti ovojnice. Velika odgovornost pri fizičnem
vročanju je na vročevalcih, saj le-ti delujejo na terenu in se v praksi srečujejo z
različnimi vprašanji, kako ravnati v neobičajnih situacijah. Podrobneje opisujem tri
najpogostejše oblike vročitve ter njihove posamezne prednosti in pomanjkljivosti, ki
se uporabljajo pri vročanju dokumentov, ki natančno opisuje sam potek vročitve
oziroma poizkus vročitve.
Ključne besede: vročanje, zakon, dokument, organ, vročilnica, vročevalec, pošta,
ZUP, ZKP, ZPP.
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SUMMARY
The thesis is dedicated to serving these documents in their work by the authorities
are dispatched to issue documents related to the statutory deadlines. Specifically, I
limit the service to use in their work courts. This work in documents served on the
Law on General Administrative Procedure, the Law on Criminal Procedure and the
Law on Civil Procedure. Service itself seems to be basically a simple task, but may
have as easy a task irreparable consequences for both the recipient and the issuer of
the document, if service is not performed in accordance with the rules of service by a
given law. Single mode of service must already be evident from the outside of the
envelope. Sam the method of service must already be evident from the exterior of
the envelope with the document, as it is already evident in this way is service. Great
responsibility of the physical service is on man who served, since they operate on the
ground and in practice face a variety of issues to deal with unusual situations.
Specifically describe the three most common forms of service and their individual
strengths and weaknesses, which are used in the service of documents, which he
describes in detail the course of service, or attempted service.
Keywords: service, law, document body, service form, server, mail, ZUP Administrative Procedure Act, ZKP - Criminal Procedure Act, ZPP – Law of Civil
Procedure.
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1 UVOD

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Vročanje je eno izmed najpomembnejših dejanj v postopku, pa naj gre za upravni,
kazenski, civilni postopek ali postopek o prekršku, saj morajo biti stranke postopka in
morebitni stranski udeleţenci pravočasno seznanjeni s samim potekom ter na koncu
tudi s samim zaključkom postopka. Vročanje lahko ima tudi pomembne pravne
učinke, saj brez pravil o vročanju in njihovega doslednega upoštevanja ni moč
spoštovati določenih načel, ki so nujno potrebna za uspešen zaključek postopka. S
praktičnega vidika se pomen vročanja kaţe kot dejstvo, da dokler dokument ni
vročen stranki, ne povzroči nobenega pravnega učinka in s tem tudi ni pravnih
posledic. Šele z vročitvijo nastanejo pravne posledice za dokument, organ in
naslovnika. Tako začnejo teči zakoniti roki. Pri vročanju se v prvi vrsti teţi k osebni
vročitvi. Sama vročitev je sestavljena iz dveh bistvenih sestavin; to sta vročitev
dokumenta in potrditev le-tega s vročilnico oziroma povratnico.
Glede na dejstvo, da so se pravila oziroma sam potek vročitve po določenih zakonih v
zadnjih časih precej spreminjala oziroma dopolnjevala, predvidevamo, da bo tako
tudi še v bodoče, saj zakonodajalec ţeli poenostaviti samo vročitev.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen diplomskega dela je na podlagi predstavitve postopka vročitve po določenem
zakonu ugotoviti oziroma primerjati prednosti in pomanjkljivosti določenega načina
vročitve.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti najprimernejši način vročanja in s tem odpraviti
teţave, ki se pojavljajo, ko organ dnevno prejme precej vrnjenih nevročenih pošiljk.

1.3 METODE DELA
V tem diplomskem delu gre za analizo posameznega načina vročitve po določenem
zakonu. Celotno delo lahko opredelimo kot teoretično, saj bomo prikazali trenutno
veljavno zakonodajo.
Pri oblikovanju diplomskega dela bomo uporabili analitični in deskriptivni pristop.
Analitični pristop bo obsegal analizo trenutno veljavnega postopka vročitve. V delu
deskriptivnega pristopa bomo uporabili metodo deskripcije, ker daje prednost opisu
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in predstavitvi postopka vročitve ter njeno podlago v posameznem zakonu, ki
natančno ureja postopek vročitve.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomska naloga je sestavljena iz petih poglavij. Prvo poglavje je namenjeno uvodu,
v katerem so predstavljena izhodišča naloge, s kakšnim namenom, s katerimi cilji in s
katerimi metodami smo se lotili predstavitve obravnavane tematike.
V drugem poglavju je podrobneje opisano vročanje po Zakonu o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05,
24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32, 48/09
popravek; 8/10; v nadaljevanju: ZUP).
Tretje poglavje opisuje Zakon o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS, št.
63/1994, 70/1994 popr., 25/1996 Odl.US: U-I-18/93, 39/1996 Odl.US: U-I-33/95-12,
5/1998 Odl.US: U-I-25/95, 49/1998-ZPol (66/1998 popr.), 72/1998, 6/1999, 42/2000
Odl.US: U-I-282/99, 66/2000, 111/2001, 32/2002 Odl.US: U-I-92/96-27, 3/2003
Odl.US: U-I-204/99-22, 21/2003 Odl.US: U-I-319/00-21, 114/2003 Odl.US: U-I426/02, Up-546/01-21, 116/2003-UPB1, 43/2004, 68/2004 Odl.US: U-I-296/02,
83/2004 Odl.US: Up-729/03, U-I-187/04, 96/2004-UPB2, 101/2005, 8/2006-UPB3,
14/2007, 32/2007-UPB4, 102/2007-ZSKZDČEU, 21/2008 Odl.US: U-I-96/06-13,
23/2008-ZBPP-B, 65/2008 Odl.US: U-I-328/04-22, 68/2008, 89/2008 Odl.US: U-I25/07-43, 77/2009, 88/2009 Odl.US: Up-3871/07-26, U-I-80/09-26, 109/2009
Odl.US: U-I-46/08-20; v nadaljevanju: ZKP).
Četrto poglavje prikazuje Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št.
26/1999, 83/2002 Skl.US: U-I-21/02-6, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 Odl.US: UI-255/99-28, 73/2003 Skl.US: U-I-137/00-21, 2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004
popr.), 36/2004-UPB2, 69/2005 Odl.US: U-I-145/03-9, 90/2005 Odl.US: Up-258/0314, U-I-74/05, 43/2006 Odl.US: U-I-55/04-10, Up-90/04-15, 69/2006 Odl.US: Up236/04-16, U-I-314/06, 52/2007, 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66,
U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008,
62/2008 Skl.US: U-I- 275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34,
116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8; v
nadaljevanju: ZPP).
V petem poglavju sledi analiza in v šestem zaključek.
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2 VROČANJE PO ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

2.1 SPLOŠNO O UPRAVNEM POSTOPKU
Upravni postopek je sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo organi, kadar
odločajo o upravnih zadevah; to je o pravicah obveznostih ali pravnih koristih strank
na področju upravnega prava. Predpostavka za uvedbo in vodenje upravnega
postopka je obstoj upravne zadeve.
Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po katerih se morajo ravnati organi
drţavne uprave, drugi drţavni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti (občin,
mestnih občin in pokrajin, ko bodo ustanovljene) in nosilci javnih pooblastil (zavodi,
podjetja, zbornice, društva, posamezniki), kadar odločajo o upravnih zadevah. Pravila
splošnega upravnega postopka ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni
list st. 24/2006 - v nadaljevanju ZUP-UPB2). Uporaba teh pravil se opira tudi na
sodne judikate in upravno teorijo ter na metode razlage prava. Upravni postopek je
skup procesnih institutov (npr. načela, pristojnost, vloga, vročanje, roki, odločba,
pritoţba), ki predstavljajo neko zaporedje dejanj v upravnem postopku in dovoljeni
način njihovega izvajanja. Namen teh dejanj je oblikovati upravnopravno razmerje, ki
pomeni za stranko pravico ali obveznost ali pravno korist. Za stranko je upravni
postopek procesno orodje za varstvo pravic v razmerju do uprave. Po procesnih
pravilih upravnega postopka se morajo torej ravnati organi odločanja in tudi stranke,
kadar pred navedenimi organi uveljavljajo pravice ali pravne koristi oziroma se
branijo v postopkih, ki so uvedeni zoper njih po uradni dolţnosti (Jerovšek, 2007, str.
8).
V upravnem postopku imamo obvezne udeleţence upravnopravnega razmerja, na eni
strani oblastne nosilce vodenja postopka in odločanja, na drugi strani pa stranko ali
več strank. Organi, ki morajo odločati po ZUP, so drţavni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Drţavni organi so organi
drţavne uprave, določeni z ZDU-1. To so: vlada, ministrstva in njihovi organi v
sestavi (npr. Davčna uprava RS kot organ v sestavi Ministrstva za finance), organi
teritorialne dekoncentrirane drţavne uprave, kot so upravne enote in neposredne
izpostave ministrstev. V upravnem postopku pa odločajo tudi drugi drţavni organi
(npr. sodišča, drţavna toţilstva, drţavno pravobranilstvo), kadar jim zakon da izrecno
pristojnost odločanja v določenih upravnih zadevah. Sicer ti organi opravljajo naloge
in vodijo postopke po svojih predpisih in ne opravljajo upravnih izvršilnih nalog. Zlasti
v upravnem postopku odločajo o pravicah zaposlenih po ZJU, kadar se o teh pravicah
odloča z odločbo. Splošno zakonsko pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem
postopku v upravnih zadevah imajo tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti občin, mestnih občin in pokrajin, ko jih bomo dobili. Ti organi odločajo v upravnih
zadevah iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti in v upravnih zadevah iz prenesene
drţavne pristojnosti na občino. Pristojnost odločanja je občinski upravi oziroma
občinskim upravnim organom dana z Zakonom o lokalni samoupravi-ZLS-UPB1.
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Drţava oziroma lokalna skupnost lahko na podlagi ustave in izvedbenih zakonov
oziroma odlokov lokalne skupnosti prenese svojo oblastno funkcijo na neoblastne
organe - osebe javnega in zasebnega prava (zavodi, javna podjetja, javne agencije,
javni skladi gospodarske druţbe, zbornice, društva in posameznike) s tem, da jim da
javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah (obrtno
dovoljenje izda obrtna zbornica na podlagi z Obrtnim zakonom (Obrz-UPBl)
podeljenega javnega pooblastila). Z javnim pooblastilom dobi neoblastni subjekt
pravico in dolţnost izvrševati oblastne naloge drţavne uprave oziroma občinske
uprave. Namen prenosa upravnih nalog na neoblastne nosilce je omogočiti
učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog. Vsebina javnega pooblastila na tem
področju je prenos pristojnosti za odločanje z zakonom ali podzakonskim predpisom
o določenih upravnih zadevah. Javno pooblastilo nosilca pooblastila pooblašča, da
vodi upravni postopek po postopkovnih predpisih (ZUP in posebni upravni postopki)
ter uporablja materialno pravo pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih
koristih v upravnih zadevah ter pri izvrševanju svojih posamičnih upravnih aktov.
Javno pooblastilo se podeli z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, s katerim se
določijo vsebina javnega pooblastila in pogoji podelitve, redko pa tudi njegov
izvajalec. Narava splošnosti in abstraktnosti zakona navadno ne omogoča, da bi bil z
zakonom določen tudi nosilec izvajalec javnega pooblastila. Javno pooblastilo se nato
na temelju zakona podeli s podzakonskim predpisom ali konkretno odločbo
(Jerovšek, 2007, str. 8-9).
ZUP ureja vsa pravila postopka in se uporablja na vseh upravnih področjih. Vsebuje
vse procesne institute, začenši s temeljnimi načeli, s pravili o pristojnosti, opredeljuje
stranke, občevanje med organi in strankami, vročanje, roke, vrnitev v prejšnje
stanje, stroške postopka, uvedbo postopka, ugotovitveni postopek, dokazni
postopek, odločbo, pritoţbo, izredna pravna sredstva, izvršbo in upravni nadzor.
Nekatera upravna področja so tako specifična, da pravila splošnega upravnega
postopka ne zadoščajo ali ne ustrezajo. Zato se lahko s posebnim zakonom določijo
posebna ali dopolnilna pravila upravnega postopka, ki jih imenujemo posebni upravni
postopek (npr. Zakon o davčnem postopku), ali pa so pravila posebnega upravnega
postopka določena v posebnem materialnem zakonu (npr. Carinski zakon).
Poseben upravni postopek lahko razen temeljnih načel ZUP-a uredi le posamezna
vprašanja, ki so skupna, in obvezna pravila za vse upravne postopke. S temeljnimi
načeli se namreč vsem strankam na vseh področjih zagotavlja minimalno procesno
varstvo. Temeljna načela so:
- načelo zakonitosti,
- varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi,
- načelo materialne resnice,
- načelo zaslišanja stranke,
- prosta presoja dokazov,
- dolţnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic,
- samostojnost pri odločanju,
- pravica pritoţbe in
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- ekonomičnost postopka.
Vročanje je eno ključnih materialnih dejanj postopka, saj mora biti stranka postopka
seznanjena s potekom postopka in z odločitvijo organa, ki je vodil postopek.
Seznanitev s potekom in zaključkom postopka kot nujen element komunikacije med
upravnim organom in drugimi udeleţenci v postopku se praviloma zagotovi z
vročitvijo dokumentov naslovniku. Naslovnik dokumenta je tisti, ki ga upravni akt
zadeva. V okviru tega poglavja naj ponovno spomnimo, da naslovnik ni le stranka
postopka, temveč je katerikoli udeleţenec postopka, razen samega organa, ki
postopek vodi. Institut vročanja ima tako velik praktični in pravni pomen. Doslednost
pri spoštovanju pravil ZUP glede vročanja je pogoj za zagotovitev načela zakonitosti,
načela varstva pravic strank in varstva javnih koristi, načela zaslišanja stranke ter
načela pravice do pritoţbe (Jerovšek et al., 2004, str. 290).
Vročitev je prenos dokumenta od organa k osebi, ki ji je dokument namenjen
(naslovniku). Dejanje sestavlja izročitev dokumenta naslovniku oziroma prejemniku,
pri osebni vročitvi pa še sestavo listine o izročitvi, ki predstavlja dokaz o izročitvi
dokumenta (peti odstavek 86. člena, drugi odstavek 87. člena, 97. člen). Z vročitvijo
dokumenta se zagotavlja seznanitev naslovnika z njegovo vsebino. Zaradi pravnih
posledic vročitve zakon predpisuje osebno vročanje odločb, sklepov in drugih
dokumentov, v katerih je določen rok (od katerih vročitve začne teči rok - 87. člen).
Navedeno velja tudi, če je določen rok, ki ga je mogoče podaljšati. Od dneva vročitve
teče rok za vloţitev pravnih sredstev (npr. za pritoţbo - člen 235) oziroma za
procesno dejanje, ki je z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom naloţeno
naslovniku (glej štetje rokov – 100. člen ZUP). Odločba začne učinkovati z dnem
vročitve stranki. Odločba, ki stranki ni vročena, ne more postati dokončna,
pravnomočna in tudi ne izvršljiva (224. in 225. člen) (Breznik et al., 2008, str. 277).

2.2 OVOJNICA PO ZUP
Zakonodajalec ob spreminjanju ZUP v zadnjih letih vročanju posveča izjemno
pozornost, saj so določbe ZUP o vročanju najpogosteje predmet novelacij (ZUP-C v l.
2004, ZUP-D v l. 2005, ZUP-E v l. 2007, ZUP-G v l. 2008). Pri tem ne prihaja do
sprememb zasnove postopka kot celote, niti samega instituta vročanja, hkrati pa ne
gre zgolj za redakcijske spremembe ter dopolnitve, saj se izvedba vročanja spreminja
v dveh vzporednih smereh:
- vročanje se v razmerju do naslovnikov poenostavlja, saj pripravljavci novel sledijo
vladnemu programu odprave administrativnih ovir;
- zaradi narave upravne zadeve (2. člen ZUP), ki naj bi varovala javni interes v
razmerju do pravic strank, se vročanje po drugi strani poenostavlja tudi za sam
organ, ki postopek vodi, s čimer se procesni poloţaj naslovnika po svoje slabša
(Kovač, 2008, str. 1305).
Zakonodajalec je tudi še v nadaljnjih letih ZUP spreminjal, v letu 2008 z novelo ZUP-F
in v letu 2009 na osnovi Odločbe Ustavnega sodišča.
5

Sam način vročanja dokumenta mora biti razviden ţe iz same ovojnice, saj so na njej
določene predpisane oznake, iz katerih je razviden način, po katerem se bo ravnal
vročevalec pri vročanju dokumenta naslovniku.
Sama oblika ovojnice za vročitev po ZUP je predpisana z Uredbo o upravnem
poslovanju (UUP, Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007,
63/2007, 115/2007, (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009; v nadaljevanju UUP) in s
Pravilnikom o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/2005,
86/2006, 47/2008; v nadaljevanju Pravilnik).
Ovojnica mora biti izdelana kot večslojna tiskovina. Del leve polovice zgornjega sloja
sluţi kot vročilnica. V smeri izpisa mora imeti zgornji sloj podaljšek, na katerem
vročevalec izpiše sporočili naslovniku o prispelem pismu. Na zadnji strani obvestila
sta pojasnjeni določili prvega in četrtega odstavka 87. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku, ki opozarjata naslovnika na posledice, če pisma ne bo prevzel v
določenem roku. Ovojnica mora glede velikosti izpolnjevati zahteve, določene za
standardizirano pismo v predpisih o poštnih storitvah. Ovojnica mora biti z notranje
strani opremljena s številčnim rastrom, ki zagotavlja zaupnost podatkov (Pravilnik,
28. člen).
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Slika 1: Ovojnica za osebno vročanje ZUP

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin – Obr. 044/1.

7

Desni del zgornjega sloja ovojnice vsebuje eno pod drugo navedbi “ŠTEVILKA:” in
“VSEBINA:” ter ob vsaki posamezni navedbi ustrezen prostor. Pod temi podatki se
nahaja navedba “POŠILJATELJ:”, pod njo pa dve pravokotni ploskvi, s katerima je
označen prostor za izpis podatkov o pošiljatelju. Prva je velika 80x27 mm in označuje
prostor, kamor se vpišejo podatki o pošiljatelju. Druga ploskev je velika 60x18 mm,
vanjo se natisneta številka sprejemne pošte in številka priporočene pošiljke v črtni
kodi. Pod temi podatki se nahaja oznaka v obliki 40x13 mm velikega pravokotnika, ki
vsebuje oznako “AR”, ob njej pa je navedeno, da gre po Zakonu o splošnem
upravnem postopku za osebno vročitev z navedbo “OSEBNA VROČITEV ZUP!”. Pod
temi oznakami se nahaja navedba “NASLOVNIK:”, pod njo pa je s ploskvijo v velikosti
80x27 mm označen prostor, kamor se izpišejo podatki o naslovniku. Pod označenim
prostorom za izpis podatkov o naslovniku se nahaja pravokotna ploskev velikosti 80x
14 mm, na katero se označi številka dokumenta v črtni kodi (Pravilnik, 29. člen).
Levi del zgornjega sloja ovojnice in njegov hrbtni del sluţita kot vročilnica. Vročilnica
ima obliko pokončnega pravokotnika, na katerem so robovi od horizontalnih robov
ovojnice oddaljeni 15 mm in 20 mm od levega roba. Desni rob vročilnice poteka po
vertikalni sredini ovojnice. Robovi vročilnice so po celotnem obsegu nakazani s
perforiranimi nizi. Na zgornjem sloju je z velikimi tiskanimi črkami levo poravnano
izpisano “VROČILNICA”, pod navedbo je s pravokotno ploskvijo velikosti 60X18 mm
označen prostor za izpis podatkov, kamor se natisneta številka sprejemne pošte in
številka priporočene pošiljke v črtni kodi. Pod pravokotno ploskvijo sta ena pod drugo
navedbi “ŠTEVILKA:” in “VSEBINA:” ter ob vsaki posamezni navedbi ustrezen prostor,
kamor se ti podatki izpišejo. Pod temi podatki se nahaja navedba “PREJEMNIK
VROČILNICE:”, pod njo pa pravokotna ploskev z nakazanimi vogalnimi črtami, s
katero je označen prostor v velikosti 80x27 mm, kamor se izpiše, kdo je prejemnik
vročilnice in njegov naslov. Pod to ploskvijo se nahaja črtna razpredelnica 80x17 mm
za vpis datumov, ko je bil naslovnik obveščen o prispelem pismu in ko je bilo pismo
puščeno v hišnem predalčniku oziroma vrnjeno pošiljatelju ter podpis vročevalca.
Črtna razpredelnica mora biti razdeljena na tri stolpce. Širina prvega stolpca je 14
mm. Preostanek širine črtne razpredelnice si v enakem razmerju delita drugi in tretji
stolpec. Po višini so stolpci enakomerno razdeljeni na tri vrstice. V zgornji vrstici
srednjega stolpca mora biti natiskano “Naslovnik obveščen o prispelem pismu”, v
zgornji vrstici desnega stolpca pa “Pismo puščeno v hišnem predalčniku oziroma
vrnjeno pošiljatelju”. V drugi vrstici prvega stolpca je natiskan “datum”, v vrstici pod
to pa “podpis”, kamor se podpiše vročevalec. Pod črtno razpredelnico se nahaja
navedba “PREJEMNIK PISMA:”, pod njo pa pravokotna ploskev velikosti 80X27 mm z
nakazanimi vogalnimi črtami, s katero je označen prostor za izpis podatkov o
prejemniku pisma. Pod označenim prostorom za izpis podatkov o prejemniku pisma
se nahaja pravokotna ploskev velikosti 80x14 mm, na katero se označi številka
dokumenta v črtni kodi. Hrbtni del vročilnice vsebuje navedbo “Potrjujem, da sem
dne”, ki ji v naslednji vrstici sledi s črto predviden prostor, ki se zaključi z vejico. Pod
njim je v oklepaju navedba “(dan in mesec z besedami)”. V naslednji vrstici se izjava
zaključi s “prevzel-a navedeno pismo”. Pod njo se nahaja desno poravnan s črto
predviden prostor, pod njim pa v oklepaju navedba “(podpis prejemnika)”. Prostoru,
ki je namenjen zapisu datuma vročitve, sledi prostor za izjavo pooblaščenca. Ta
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prostor se barvno razlikuje od prostora za zapis datuma vročitve in prostora, ki je
namenjen vpisu pripomb vročevalca in se od obeh prostorov loči s črto. V prostoru,
namenjenemu izjavi pooblaščenca, je z velikimi tiskanimi črkami napisano »IZJAVA
POOBLAŠČENCA:«. Pod njo je črta, na katero se napiše osebno ime in naslov
pooblaščenca. Pod črto je besedilo »(ime, priimek in naslov pooblaščenca)«. V isti
vrstici kot črta je besedilo »izjavljam, da«. V naslednji vrstici je besedilo »me je« in
»pooblastil-a za«, med katerima je črta za vpis osebnega imena pooblastitelja. Pod
črto je besedilo «(ime, priimek oziroma naziv pooblastitelja)«. V naslednji vrstici sledi
besedilo »prevzem navedenega pisma«. Pod njim se nahaja predviden prostor, desno
poravnan s črto, pod njim pa v oklepaju navedba »(podpis pooblaščenca)«. Pod to
navedbo je z velikimi tiskanimi črkami izpisano “PRIPOMBE VROČEVALCA:”, pod njo
pa se v novi vrstici nahaja navedba »Istovetnost pooblaščenca-ke sem ugotovil z
dokumentom«. V novi vrstici je od levega do desnega roba vročilnice črta, pod katero
je besedilo »(vrsta in številka osebnega dokumenta)«. Pod njim je “Razlog odklonitve
sprejema:” in s črto predviden prostor za izpis razloga. V naslednji vrstici se nahaja
navedba “Kraj, kjer je bilo puščeno pismo:” in s črto predviden prostor za izpis kraja,
kjer je vročevalec pustil pismo kljub naslovnikovi odklonitvi sprejema. V novi vrstici
sledi s črto predviden prostor, pod katerim se v oklepajih nahajata navedbi “(dan in
mesec z besedami)” in “(ura)”, v naslednji vrstici pa sledi navedba “Drugo:”, nato pa
s črto predviden prostor, ki je namenjen vpisu vročevalca. Pod črto se na levi strani
nahaja s krogom označen prostor za ţig, ki ima v sredini izpisano navedbo “Ţig”.
Desno od ţiga sledi predviden prostor za podpis, desno poravnan s črto, pod katerim
se v oklepaju nahaja navedba “(podpis vročevalca)”, pod tem pa se prav tako nahaja
s črto predviden prostor za izpis kraja, ki ga prekinja navedba “dne”, ki ji sledi s črto
predviden prostor za izpis datuma (Pravilnik, 30. člen).
Zgornji sloj ovojnice ima v smeri izpisa podaljšek, ki vsebuje dve identični sporočili o
prispelem pismu, ki morata biti med seboj ločeni z vertikalno perforiranim nizom.
Desno sporočilo o prispelem pismu je namenjeno naslovniku pisma, levo sporočilo pa
se ob neizvršeni vročitvi skupaj z ovojnico vrne pošiljatelju.
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Slika 2: Vročilnica za osebno vročanje ZUP – prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,44/1.

Slika 3: Vročilnica za osebno vročanje ZUP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,44/1.
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Slika 4: Sporočilo o prispelem pismu ZUP - prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,44/1.
Slika 5: Sporočilo o prispelem pismu ZUP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,44/1.
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Osnovna barva ovojnice mora biti modre barve (barvna skala Pantone 277 U). Barva
predtiskanih podatkov na ovojnici mora biti prav tako modre barve (barvna skala
Pantone 2995 U), le oznake “AR” mora biti rdeče barve (barvna skala Pantone red 32
u). Barva izpisanih variabilnih podatkov pa je črna (Pravilnik, 32. člen).
Ne glede na določbe tega pravilnika je lahko vročilnica in sporočilo o prispelem pismu
na drugem mestu in manjše velikosti, kot to določa pravilnik, vendar morajo ovojnica
in predtiskani podatki na njej izpolnjevati pogoje, določene v predpisih o poštnih
storitvah (Pravilnik, 33. člen)

2.3 NAČIN VROČANJA
Dokumenti se vročijo po pošti ali po elektronski poti, ali pa jih vroča organ po svoji
uradni osebi, pravni ali fizični, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki ali po
elektronski poti kot svojo dejavnost. Tistega, ki mu je treba vročiti dokument, je
samo izjemoma dovoljeno povabiti zato, da ga prevzame, če to zahteva narava ali
pomen dokumenta, ki ga je treba vročiti. Organ vroča po elektronski poti, če stranka
vlogo za začetek postopka pošlje v elektronski obliki, če med postopkom sporoči
organu, da ţeli vročitev dokumentov v varni elektronski predal in v drugih primerih,
ko sam lahko zanesljivo ugotovi, da ima varni elektronski predal. Če stranka nima
odprtega varnega elektronskega predala, organu ne sporoči njegovega naslova, če
vročitev v varni elektronski predal ni mogoča, ali če izrecno zahteva fizično vročitev
dokumenta, se vročitev opravi po 87. členu tega zakona. Uradna oseba odredi, da se
odločbe, sklepi ter drugi dokumenti, v katerih je določen rok in se pošiljajo
naslovniku v fizični obliki, vročijo po določbah tega zakona. Ponudniki varnih
elektronskih predalov objavijo seznam odprtih varnih elektronskih predalov in
njihovih imetnikov na svojem spletnem mestu ter jih pošljejo v objavo na enotni
drţavni portal e-uprava. Šteje se, da je s tem zanesljivo ugotovljen naslov varnega
elektronskega predala (ZUP, 83. člen).
Vroča se ob delavnikih od 6. do 20. ure. Vročanje po elektronski poti se lahko opravi
ves čas. Organ, čigar dokument je treba vročiti, lahko iz razlogov, ki jih določa
poseben zakon, ali zaradi nujnih ukrepov v javnem interesu odredi, naj se vročitev
opravi tudi v nedeljo ali na praznik Republike Slovenije oziroma drug dela prost dan,
če je to neogibno potrebno, pa tudi izven časovnih okvirov iz prvega odstavka (ZUP,
84. člen).
Določba zagotavlja naslovnikom pravico do počitka. V to pravico je lahko poseţeno le
v primeru nujnih zadev, ko lahko organ odredi, da se vročitev opravi tudi ponoči, na
nedeljo ali praznik. V luči časovne omejitve vročanja se postavlja vprašanje, ali je
sobota delovni dan ali ne. Enoznačnega odgovora na to vprašanje ne moremo dati,
pač pa je treba pri vsakem naslovniku posebej preveriti, ali je sobota dan, ko se pri
njem dela, ali ne. Vprašanje je posebej pomembno glede vročanja pravnim osebam,
odvetnikom in notarjem, saj samo dejstvo, da je v soboto nekdo fizično prisoten v
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prostorih pravne osebe oziroma v odvetniški ali notarski pisarni, še ne pomeni, da je
pri tej osebi sobota delavnik, pač pa je treba ugotoviti, kakšen status ima sobota
glede na notranjo organizacijo naslovnika (Jerovšek et al., 2004, str. 294).
Vročitev dokumenta v nasprotju z določbami tega člena predstavlja kršitev določb
upravnega postopka. Stranka ima pravico sprejem odkloniti. Določba 95. člena ZUP
se namreč uporablja le za osebo, ki bi po tem zakonu dokument morala sprejeti, pa
tega brez zakonitega razloga noče storiti. Če dokument kljub temu sprejme, je
vročitev veljavno opravljena (Breznik et al., 2008, str. 279).
Glede vročanja ob sobotah smo mnenja, da do teţav lahko pride le v primeru, da
naslovnik ne ţeli sprejeti dokumenta. Če pa naslovnik dokument sprejme, čeprav mu
je bil vročen izven določena časa, to je med dvajseto in šesto uro oziroma na dan, ko
se ne dela, pa se šteje, da je vročitev s tem opravljena in ima enake pravne
posledice kot da bi bila vročitev opravljena v skladu z zakonskimi določbami. Če pa
naslovnik ne pristane na vročitev ob nepravem času, se šteje, kot da vročitev ni bila
opravljena, niti ni bila poizkušena. Vročevalec mora tako vročitev opraviti tako, kot da
tega dogodka s poizkusom vročitve ob nepravem času sploh ni bilo.
V praksi veliko ljudi izrazi ţeljo po prejemu dokumenta izven zakonsko določena časa,
to je na primer ali zjutraj pred šesto uro, ko gredo v sluţbo, ali pa tudi v poznih
večernih urah, ko prispejo domov. Treba je poudariti, da se pri delu z vročitvami
veliko srečujemo z ljudmi, ki dejansko delajo ves dan, sploh v poletnem času, ko
nekateri, kot so na primer gradbeniki ali krovci, delajo tudi do devetnajste ali
dvajsete ure. Takšna vročitev izven zakonsko določenega časa se šteje kot pravilna,
v kolikor naslovnik pošiljko sprejme. To pomeni, da podpiše vročilnico. V nasprotnem
primeru, če naslovnik ne ţeli podpisati vročilnice vročitve, ni dovoljeno opraviti
vročitve oziroma se takšna vročitev šteje kot nepravilna.
Vročitev se praviloma opravi v stanovanju oziroma tam, kjer je naslovnik zaposlen,
vročitev odvetniku in notarju pa v njegovi odvetniški oziroma notarski pisarni.
Vročitev odvetniku ali notarju se lahko opravi tudi tako, da se dokument vroči osebi,
ki je zaposlena pri odvetniku oziroma notarju. V prostorih organa se vročitev opravi,
če se naslovnik tam nahaja ali če to zahtevata narava in pomen dokumenta, ki ga je
treba vročiti. Vročitev se lahko opravi tudi izven prostorov, ki so navedeni v
prejšnjem odstavku, če je naslovnik pripravljen dokument sprejeti. Če ni takih
prostorov, se lahko opravi vročitev taki osebi tam, kjer jo najdemo. Pravnim in
fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, se praviloma vroča na
naslovu, navedenem v registru (ZUP, 85. člen).
Vročilnica se vroča praviloma v stanovanju ali tam, kjer je naslovnik zaposlen.
Vročitev v prostorih organa se lahko opravi, če se naslovnik tam nahaja ali če to
zahtevata narava in pomen dokumenta, ki ga je treba vročiti. Le v tem primeru je
naslovnika izjemoma dovoljeno povabiti, da dokument prevzame (prvi odstavek 83.
člena). Vročitev izven teh prostorov lahko naslovnik odkloni, razen če vročitve v
stanovanju ali na delovnem mestu ni mogoče opraviti, ker takih prostorov ni. Če
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naslovnik dokumenta iz zakonitega razloga ni pripravljen sprejeti, vročitev po 95.
členu ZUP ni dopustna. Odvetniku in notarju se vroča v odvetniški oziroma notarski
pisarni. Vročitev odvetniku ali notarju se lahko opravi tudi tako, da se dokument vroči
osebi, ki je pri njem zaposlena (Breznik et al., 2008, str. 280).
Določba omejuje, kje lahko vročevalec poizkuša opraviti vročitev. S tem zagotavlja,
da naslovniku praviloma ni dopustno vročati dokumentov kjerkoli, pač pa le v
stanovanju ali na delovnem mestu oziroma pisarni. Omejitev pomeni zagotavljanje
pravice do zasebnosti naslovnika. Če vročevalec poizkuša vročiti dokument drugje,
kot je navedeno v zakonu, lahko naslovnik odkloni sprejem dokumenta. Beseda
stanovanje pomeni dejanski kraj bivanja, ne glede na to, kje ima naslovnik
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
Tendenca, da je relevanten dejanski kraj bivanja, je na drugi strani precej
problematična, saj je v določenih primerih teţko ugotoviti, kje določena oseba
dejansko prebiva. Sama dikcija v precejšnji meri onemogoča uporabo domneve, da je
bila vročitev opravljena, če je bila izvedena nadomestna ali posredna vročitev po
kraju stalnega ali začasnega prebivališča. Oseba, ki ji je bil dokument vročen z
nadomestno ali posredno vročitvijo po kraju stalnega ali začasnega prebivališča, ki pa
tam nima stanovanja, ima tako moţnost, da v postopku uveljavlja, da vročitev ni bila
opravljena. Seveda je mogoče pojem stanovanja razlagati tudi drugače, in sicer, da
gre za kraj stalnega ali začasnega prebivališča, vendar pa je takšen zaključek
verjetno napačen, če upoštevamo gramatikalno kot tudi namensko razlago. Namen
določb o vročitvi je namreč, da se zagotovi, da se bo naslovnik seznanil s
dokumentom, sama gramatikalna razlaga pa pokaţe, da je termin stanovanje različen
od termina stalnega ali začasnega prebivališča (Jerovšek et al., 2004, str. 297).
Vročitev po elektronski poti se opravi preko informacijskega sistema pravne ali fizične
osebe, ki opravlja vročanje dokumentov po elektronski poti kot svojo dejavnost.
Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka pošlje naslovniku v varen elektronski
predal in na elektronski naslov, če ga je sporočil organu, informativno elektronsko
sporočilo, da mora dokument prevzeti v 15 dneh. Naslovnik dokument prevzame iz
informacijskega sistema iz prvega odstavka tako, da z uporabo kvalificiranega
potrdila za varen elektronski podpis dokaţe svojo istovetnost, presname dokument v
elektronski obliki in elektronsko podpiše vročilnico. Vročitev velja za opravljeno z
dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od
dneva, ko je bilo sporočilo puščeno v varnem elektronskem predalu, velja vročitev za
opravljeno z dnem preteka tega roka. Informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje
in obveščanje pošlje dokument v varen elektronski predal naslovnika in organu
elektronsko sporočilo, da dokument ni bil prevzet v zakonitem roku. Informacijski
sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje o vročitvi obvesti organ, ki je vročitev
odredil, z vročilnico v elektronski obliki (ZUP, 86. člen).
Vročanje po elektronski poti se opravi, če stranka vlogo za začetek postopka pošlje v
elektronski obliki, če med postopkom sporoči organu, da ţeli vročitev dokumentov v
varni elektronski predal, in v drugih primerih, ko lahko organ sam zanesljivo ugotovi,
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da ima stranka varni elektronski predal. Naslov varnega elektronskega predala se
šteje za zanesljivega, v kolikor je objavljen na seznamu varnih elektronskih predalov
in njihovih imetnikov na spletnem mestu drţavnega portala e-uprava ter na spletnem
mestu ponudnika varnih elektronskih predalov. V danem trenutku je to Pošta
Slovenije s svojo ponudbo moja posta.si.
Glede tega, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko opravlja kot svojo dejavnost vročanje
dokumentov po elektronski poti, je potrebno postaviti tudi določene kadrovske in
tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati druţba, ki ţeli opravljati takšno dejavnost.
Potrebno je predvsem paziti na varovanje podatkov, da ne bi prišlo do dostopa s
strani nepooblaščenih oseb, in tudi na samo izgubo podatkov, do katerih bi lahko
prišlo zaradi tehničnih teţav sistema.

2.4 OSEBNO VROČANJE
Odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, se morajo
vročiti osebno tistemu, ki so mu namenjeni, pri čemer se za osebno vročitev šteje
tudi vročitev v skladu s 86. členom tega zakona. Drugi dokumenti se vročajo v skladu
z zakonom, ki ureja poštne storitve. O vročitvi je treba obvestiti organ, ki je vročitev
odredil, z vročilnico. Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem
odstavku tega člena, pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja,
poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na
prej določenih mestih, ga lahko pusti tudi v poštnem predalu ali na drugem
primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora
naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral
vročiti, vročevalec navede vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil,
ter se podpiše. Vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za opravljeno z
dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh,
velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka
vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma
izpostavljenem predalčniku naslovnika. Kolikor stranka nima predalčnika ali je ta
neuporaben, vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Pisno sporočilo iz prejšnjega
odstavka mora vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja (ZUP, 87. člen).
Osebno vročanje je predvideno za tiste dokumente, pri katerih s trenutkom vročitve
nastanejo določene pravne posledice. Osebno vročanje je predvideno predvsem
zaradi varstva pravic udeleţenih v postopku. Osebno vročanje je obvezno tedaj, ko s
prejemom dokumenta začne teči rok za pravno sredstvo. Če dokument naslovniku ni
vročen, potem praviloma nima pravnih posledic in ne zavezuje niti strank postopka
niti organa, ki ga je izdal.
Če se vročitve ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku, pa ne gre za
poloţaj iz drugega odstavka 96. člena, pusti vročevalec v poštnem predalčniku, na
vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. Le če na teh
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mestih sporočila ni mogoče pustiti, ga je dopustno pustiti tudi v poštnem predalu ali
na drugem primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga
mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Sporočilo mora vsebovati obvestilo o posledicah
takega vročanja (četrti odstavek). Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga
moral vročiti, vročevalec navede vzrok za tako vročitev, datum in kraj, kjer je
sporočilo pustil, ter se podpiše. Omejitve, da se vročitev po tem odstavku opravi le,
če ni ugotovljena odsotnost osebe, ki bi ji bilo treba dokument vročiti, zakon ne
določa več. Glede na določbo petega odstavka tega člena, po kateri je lahko stranka
dokazovala »odsotnost iz tretjega odstavka tega člena« kot podlago za vrnitev v
prejšnje stanje, se je zastavljalo vprašanje, ali je do redakcijske napake prišlo v
določbi tretjega ali petega odstavka tega člena. Ureditev osebnega vročanja po
določbah četrtega odstavka 86. člena v primeru, ko naslovnik dokumenta iz
informacijskega sistema ne prevzame v 15 dneh, analogna ureditev po tretjem
odstavku 87. člena, je kazala na redakcijsko napako v petem odstavku 87. člena. To
pomeni, da se morebitna odsotnost naslovnika ob vročitvi ni (več) ugotavljala ţe pred
spremembo zakona (ZUP-E), s katero je bila določba petega odstavka črtana.
Strogost zakonske ureditve, ki je v fikciji vročitve (in pravnih posledicah, ki izhajajo iz
nje), bi narekovala posebno ureditev vrnitve v prejšnje stanje, ki jo ZUP-C s črtanjem
tretjega odstavka 105. člena v celoti odpravlja (Breznik et al., 2008, str. 284).
Enako, kot je zapisano v komentarju k 87. členu ZUP (glej: Zakon o splošnem
upravnem postopku s komentarjem, Inštitut za javno upravo, Ljubljana, 2004),
menimo, da take vročitve ni mogoče opraviti, če vročevalec ugotovi oziroma (iz)ve,
da je naslovnik odsoten. Pri tem ne gre za odsotnost zaradi odhoda v sluţbo ali po
drugih vsakodnevnih opravkih, temveč dalj časa (nepretrgoma) trajajočo odsotnost –
na primer če se je naslovnik odselil, če je na študiju ali delu v tujini ipd. Taka vročitev
se tudi ne more oziroma na sme opraviti, če je na primer organ navedel napačen
naslov osebe, ki ji je treba vročiti neki dokument (Grafenauer, Breznik, 2005, str.
236).
Če je bila vročitev po tretjem odstavku opravljena kljub odsotnosti naslovnika, lahko
ta predlaga vrnitev v prejšnje stanje kljub črtanju petega odstavka 87. člena.
Upoštevaje določbe 104. in 105. člena ZUP za vloţitev predloga za vrnitev v prejšnje
stanje zadošča verjeten izkaz (in ne dokaz) odsotnosti. Stranka mora v predlogu za
vrnitev v prejšnje stanje svojo odsotnost verjetno izkazati (prvi odstavek 104. člena
ZUP). Posebnega (šestmesečnega) objektivnega roka za vloţitev predloga za vrnitev
prejšnje stanje in posebnih pogojev za vrnitev v prejšnje stanje v primeru vročanja
po tretjem odstavku tega člena zakona ne določa več (ZUP-C je črtal tretji odstavek
105. člena). Zastavlja se vprašanje, ali spremembe določb 87. in 105. člena ZUP ob
njihovi gramatikalni razlagi v primeru, ko stranka vrnitev v prejšnje stanje ne more
uveljaviti v objektivnem roku za vloţitev predloga (v primeru odsotnosti, daljše od
treh mesecev), glede na okoliščine posameznega primera (razlog odsotnosti,
nenadne daljše odsotnosti ipd.) ne bodo prehud poseg v pravico iz 25. člena Ustave
(Breznik et al., 2008, str. 285).
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V praksi je predvsem veliko teh primerov, ko se pošiljke vrnejo organu z oznako
preseljen, saj je dejansko precejšen del teh naslovnikov na začasnem delu v tujini. Ti
primeri so dejansko zelo teţki za vročitev, saj se v večini primerov dejansko ne ve,
kdaj se bo naslovnik vrnil domov. Prav tako pa je velikokrat tako, da se vrnejo
domov le za nekaj dni. Zaradi prepočasne odzivnosti večine organov, da bi se
naslovniku vročila pošiljka v času njegovega bivanja v domovini, je praktično zelo
teţko tem naslovnikom vročiti pošiljko.
Menimo, da bi moralo v zakonu biti določilo, po kateri bi moral naslovnik ob vrnitvi v
domovino v določenem roku prevzeti pošiljko na sedeţu organa, ki mu je pošiljko
poslal. V kolikor bi se ugotovilo, da le-ta tega ni storil, bi se po določenem roku
morala pošiljka šteti kot vročena.
Kot druga moţnost bi moral biti tudi zaznamek pri uradnih organih, da takšna oseba
ne bi mogla pridobiti novega delovnega dovoljenja za tujino, preden ne bi prevzela
pošiljke oziroma določila nov naslov v tujini, kjer je začasno dosegljiva, za prevzem
pošte.
Vročitev po tretjem odstavku je opravljena takrat, ko naslovnik dokument prevzame.
Če ga ne prevzame v roku 15 dni od sporočila iz tretjega odstavka tega člena, velja
vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Da bi se naslovnik z vsebino
dokumenta, ki mu je bil vročen po določbi tretjega odstavka 87. člena, a ga
dejansko ni prevzel, lahko seznanil, zakon sedaj določa, da vročevalec po preteku
roka za njegov prevzem dokument pusti v hišnem oziroma izpostavljenem
predalčniku naslovnika. Če tega ne more storiti, ker naslovnik predalčnika nima ali je
ta neuporaben, pa vrne pošiljko pošiljatelju.
V praksi se naslovniki ţelijo izogniti vročitvi tako, da pustijo vratca nabiralnika
odklenjena oziroma da vratca celo odstranijo. Tako je nabiralnik neuporaben in
vročevalec takšno pošiljko vrne pošiljatelju.

2.5 POSEBNI PRIMERI VROČANJA

2.5.1 Vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vroča njemu. Vročitev
zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu stranke se opravi tako, kot je predpisano v
83. do 87. členu tega zakona. Če ima več strank skupnega zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca v isti zadevi, se za vse vroča temu zakonitemu zastopniku oziroma
pooblaščencu. Če ima stranka več pooblaščencev, zadostuje, da se vroči samo
enemu od njih. Šteje se, da je dokument vročen stranki, kadar je vročen njenemu
zakonitemu zastopniku, začasnemu zastopniku ali pooblaščencu (ZUP, 88. člen).
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Pooblaščenec zastopa stranko in njene interese v samem postopku ter tako izraţa
voljo v imenu in na račun stranke, ki jo zastopa. Če ima stranka pooblaščenca, je
dokument pravilno vročen le, če je vročen pooblaščencu, ne pa tudi v primeru, če je
vročen neposredno stranki. Organ sicer lahko vroči dokument neposredno stranki,
ampak vendar le, če dokument hkrati vroči tudi pooblaščencu. Vsi roki za pravna
dejanja začnejo teči z dnem, ko je dokument vročen pooblaščencu in ne stranki, v
kolikor je bilo neposredno vročeno tudi stranki osebno. To dejstvo izhaja iz
predpostavke, da stranka imenuje pooblaščenca tedaj, ko nima sama dovolj
zadostnih znanj za nastopanje v postopku. Stranka si izbere pooblaščenca tudi tedaj,
ko zaradi svoje odsotnosti
ne more spremljati samega postopka. S samim
neposrednim vročanjem stranki bi tako organ lahko onemogočil pravico do
sodelovanja v postopku in uporabo vseh razpoloţljivih pravnih sredstev. Ker je
namen vročanja pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku seznanitev s potekom
postopka oziroma vsebino dokumentov, ni potrebno pooblaščenca, ki v isti zadevi
zastopa več oseb, večkrat seznanjati z istimi dokumenti, temveč zadostuje, da se z
njimi seznani enkrat. V kolikor ima stranka več pooblaščencev in je dokument vročen
le enemu izmed njih prej kot drugim, to ne podaljšuje rokov. Roki se štejejo od
dneva, ko je dokument vročen prvemu od njih. Treba je poudariti, da se te določbe
ne uporabljajo v primeru, ko organ ţeli stranko povabiti na obravnavo oziroma ko ji
ţeli poslati drug dokument z namenom, da se stranka osebno zglasi pri organu. Pri
tem dejanju je treba vabilo poslati tako pooblaščencu kot tudi stranki, saj drugače
pooblaščenec ne more varovati interesov stranke v skladu s pooblastilom, ki mu ga je
zaupala stranka.

2.5.2 Vročanje pooblaščencu za vročitve
Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo vsi dokumenti zanjo
(pooblaščenec za vročitve). Če stranka obvesti o tem organ, ki vodi postopek, vroča
organ vse dokumente temu pooblaščencu. Kadar stranka o obstoju pooblastila ne
obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec pooblaščencu lahko vroča vse
dokumente, ki so naslovljeni na stranko, če pooblaščenec podpiše izjavo, da ga je
stranka za to pooblastila, potem ko ugotovi njegovo istovetnost z osebnim
dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal pristojni drţavni organ. Vročevalec na
vročilnico čitljivo napiše osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca in
jo skupaj z izjavo pooblaščenca vrne organu. Pod enakimi pogoji lahko pooblaščenec
prevzame dokument pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov kot
svojo dejavnost, ali pri organu. Pooblaščenec za vročitve mora vsak dokument
nemudoma poslati stranki. Kadar je stranka ali njen zakoniti zastopnik v tujini in v
drţavi nima pooblaščenca, mu je treba ob vročitvi prvega dokumenta naloţiti, naj v
določenem roku imenuje pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, in ga opozoriti,
da mu bo po uradni dolţnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni
zastopnik, če v danem roku ne bo sam imenoval pooblaščenca. Šteje se, da je z
vročitvijo dokumenta pooblaščencu za vročitve opravljena vročitev stranki, ki bi ji bilo
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treba dokument vročiti. Če pooblaščenec za vročitve ne more dokumenta izročiti
stranki in bi stranka s tem zamudila rok za pritoţbo ali za kakšno drugo pravno
sredstvo, ima pooblaščenec za vročitve pravico vloţiti ustrezno pravno sredstvo (ZUP,
89. člen).
Upravni postopek dopušča, da ima stranka pooblaščenca ali samo pooblaščenca za
vročitve. Pri tem se njuna pooblastila razlikujejo. Pooblaščenec lahko zastopa stranko
neomejeno in v njenem imenu ter na njen račun izraţa voljo. Pooblaščenec za
vročitve pa ima le pravici, da za stranko sprejema dokumente. Organ lahko od
stranke tudi zahteva, da si imenuje pooblaščenca za vročitve. V kolikor pa stranka
tega ne ţeli, ji lahko organ tudi sam imenuje takega pooblaščenca. Pooblaščenec
lahko tudi sam vloţi pravno sredstvo, v kolikor dokumenta ne more pravočasno
vročiti stranki. V tem pogledu se mora stranka zavedati, da s tem, ko nekoga
pooblasti samo za vročanje, lahko le-ta pooblaščenec v tem primeru tudi pridobi širšo
pooblastilo, kar pomeni, da lahko za stranko vlaga tudi pravna sredstva, ki so na
voljo.
Tako od januarja 2008 domnevni pooblaščenec izkaza ne potrebuje več s pisnim
pooblastilom stranke, saj zadošča njegova izjava (ustna in podpis vročilnice), da je
pooblaščen, pri čemer vročevalec le preveri istovetnost te osebe. Ta pooblaščenec
kazensko in odškodninsko odgovarja, če bi se izkazalo, da je lagal, vendar mora
odgovornost uveljaviti stranka v zasebni relaciji do te osebe. S tem je zakonodajalec
pravzaprav prenesel breme ugotavljanja statusa stranke in pooblaščenca na
konkretne ljudi, češ, da jim bo tako laţe. Vročanje domnevnemu pooblaščencu je
poleg tega povsem neomejeno, ni vezano denimo na druţinske člane. Katerakoli
oseba, ki izjavi, da je pooblaščena, lahko prevzame katerikoli dokument. Vročevalec
kljub morebitnemu sumu o obstoju pooblastila vročitve ne more odkloniti. Zato so ţe
nastala zelo zanimiva vprašanja, ali lahko oseba poda »kontrapooblastilo«, ker ni
nikogar pooblastila za zastopanje. Tega zakon seveda ne omogoča, čeprav problem
ni zanemarljiv in kaţe, kako lahko delni posegi v sistem ZUP sicer pomenijo olajšanje
nekaterim strankam, a obenem prizadenejo pravice drugih. Še več. Če primerjamo
obrazloţitev predloga ZUP-C z vsebino ZUP-E, je očitno nesorazmerje med
zavedanjem pri ZUP-C, da mehčanje ureditve potrebuje rezervne garancije (npr.
overitev) in popolno odpravo le-teh v ZUP-E (Kovač, 2008, str. 5).

2.5.3 Vročanje državnim organom, organom samoupravnih lokalnih
skupnosti, pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za
opravljanje dejavnosti
Drţavnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim in fizičnim
osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, se praviloma vroča po elektronski
poti v varni elektronski predal po 86. členu tega zakona. Informativno elektronsko
sporočilo, da je v varnem elektronskem predalu dokument, ki ga je treba prevzeti v
15 dneh, da se šteje, da je vročitev opravljena, se pošlje na javno objavljen
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elektronski naslov drţavnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti, pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti ali na elektronski naslov, ki ga
navede v vlogi. Če drţavni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne in
fizične, registrirane za opravljanje dejavnosti nimajo varnih elektronskih predalov, se
jim dokumenti fizično vročajo tako, da se izročijo uradni osebi oziroma osebi, ki je
določena za sprejemanje dokumentov, če ni za posamezne primere določeno
drugače. Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni pravna oseba (drugi
odstavek 42. člena tega zakona), se jim vroča tako, da se dokument izroči osebi, ki
so jo ti določili (četrti odstavek 48. člena tega zakona) (ZUP, 91. člen).
Drţavnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim in fizičnim
osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti se praviloma vroča po elektronski
poti v varni elektronski predal. Če gre za fizično vročitev, se dokument izroči osebi, ki
je določena za sprejemanje dokumentov. Praviloma gre za osebo, ki je z notranjim
aktom organa oziroma pravne osebe določena za sprejemanje dokumentov. Za
pravilno opravljeno vročitev organu ali pravni osebi velja tudi, v kolikor je dokument
vročen zakonitemu zastopniku. Le-ta ima namreč pooblastilo za sprejemanje
dokumentov ţe zajeto v samem splošnem pooblastilu za zastopanje pravne osebe
oziroma organa.
Vse pravne osebe morajo določiti oziroma pooblastiti osebo za sprejemanje
dokumentov. Tako se takšne vročitve štejejo za opravljene z vročitvijo tej osebi in ne
zakonitim zastopnikom. Zakoniti zastopniki bi sicer lahko prevzemali dokumente,
vendar tudi iz praktičnih razlogov ni mogoče sprejeti stališča, da bi morali prevzemati
vse pošiljke za pravno osebo. To nujno pomeni, da se dokumente, ki se nanašajo na
pravno osebo, vroča tako, da se na ovojnici navede samo naziv oziroma firma pravne
osebe, ne pa tudi osebno ime zakonitega zastopnika. Morebitna navedba slednjega bi
lahko povzročila dvome, ali gre za vročitev pravni osebi ali osebno zakonitemu
zastopniku. Z vročanjem pooblaščenim osebam pravne osebe se postavljajo tudi
vprašanja pooblastila za prevzem. Pooblastilo bi moralo biti takšno, da vročevalec
nedvomno ve, katera oseba je pooblaščena za sprejem dokumentov, ki se glasijo na
pravno osebo, zato sama določitev nalog z notranjo sistemizacijo ne zadostuje.
Večina pravnih oseb to rešuje s pooblastilom, ki ga deponira pri krajevni pošti.
Nesporno je takšno pooblastilo lahko le splošno, da omogoča prevzem vseh
dokumentov, ki so naslovljeni na pravno osebo, zato so neutemeljene zahteve, da bi
se moralo pooblastilo nanašati na konkretne upravne postopke. Pisno pooblastilo
mora podpisati zakoniti zastopnik pravne osebe. V dvomu pa je dokazno breme, da
je pošto prevzela pooblaščena oseba, na strani naslovnika (pravne osebe). Drţavni
organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge pravne ali fizične osebe, ki
imajo javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog, so k pooblaščanju usluţbencev
zavezani tudi z UUP. Pri osebnem vročanju dokumentov pravnim osebam je treba
opozoriti, da so pooblaščene osebe dolţne izpolniti vročilnico. Predvsem nedopustna
je praksa, da poštni usluţbenec pooblaščeni osebi pusti več dokumentov, ki so
opremljeni s predpisanimi ovojnicami, ne da bi poskrbel, da se pošiljatelju vrnejo
podpisane vročilnice (Kovač et al., 2008, str. 80).
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V praksi je še ogromno rezerve v tem načinu vročanja, saj praksa kaţe, da se še
ogromno dokumentov vroča v fizični obliki. Če pogledamo s strani stroškov, se zdi,
da le nekaj dokumentov dnevno ne predstavlja velikega stroška. Če vse to
pomnoţimo s številom delovnih dni, pridemo do zavidljivih številk. Skratka, še vedno
se premalo organov obnaša v skladu z načelom dobrega gospodarja. Kor primer
lahko navedemo, da je Davčna uprava Republike Slovenije z odpravo osebnega
vročanja pridobila na letni ravni pribliţno tri milijone evrov.

2.5.4 Vročanje določenim osebam
Osebam v drţavi, ki uţivajo diplomatsko imuniteto, se vročijo dokumenti preko
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, če ni v mednarodni pogodbi drugače
določeno. Fizičnim in pravnim osebam v tujini se lahko vroča neposredno ali po
diplomatski poti, razen, če mednarodna pogodba ne določa drugače. Vojaškim
osebam se lahko dokument vroči tudi tako, da se izroči njihovemu poveljstvu oziroma
organu, kjer so zaposleni. Osebam, zaposlenim v kopenskem, zračnem ali
pomorskem prometu, se lahko dokument vroči tudi tako, da se vroči delodajalcu, kjer
so zaposleni. Vročitev po tretjem in četrtem odstavku je opravljena, ko poveljstvo
oziroma organizacija potrdi dan izročitve dokumenta naslovniku (ZUP, 92. člen).
Osebam, ki jim je vzeta prostost, se vročajo dokumenti po upravi zavoda, v katerem
so. Vročitev je opravljena, ko uprava zavoda vroči dokument naslovniku (ZUP, 93.
člen).
Določbe se nanašajo na primere vročanj, ko vročanje zaradi posebnega poloţaja
naslovnika ni mogoče po običajni poti. Posebnost je predvsem v tem, da vročevalci,
ki običajno opravljajo vročanje, kot so pošta, podjetja za vročanje, pooblaščene
osebe organa, zaradi okoliščin ne morejo izročiti dokumenta neposredno naslovniku.
Te ovire so lahko pravne ali dejanske narave. Vročanje v tujino ni več obvezno po
diplomatski poti preko konzularnih predstavništev Republike Slovenije. S tem se
postopek pospešuje, vendar pa se hkrati zmanjšujejo varnost naslovnika, saj so
standardi vročanja po različnih drţavah zelo različni, tako da ni mogoče ugotoviti, ali
je bila dejansko opravljena osebna vročitev ali ne, saj lahko ima naslovna drţava
druge predpise glede osebnega vročanja.
Kadar redni vročevalec ne more vročiti dokumenta zaradi njegove nedostopnosti ali
narave njihovega dela neposredno naslovniku, se šteje, da je dokument vročen, ko
ga poveljstvo, delodajalec, uprava zavoda vroči naslovniku. V primeru, da ima oseba
status vojaške osebe ali je zaposlena v kopenskem, zračnem ali pomorskem prometu
in je iz teh razlogov pričakovati neuspešno vročitev, se lahko organ odloči, da jim bo
dokument vročen v skladu z ureditvijo posebnih primerov vročanja. V primeru, da je
posamezniku odvzeta prostost, pa mora ta način zaradi narave vročanja v teh
ustanovah obligatorno uporabiti (Jerovšek et al., 2004, str. 322).
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2.5.5 Vročanje z javnim naznanilom
Če gre za večje število oseb, ki organu niso znane, ali ki se ne morejo določiti, se jim
dokument vroči z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki ga je izdal, in na
enotnem drţavnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni
od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski in na enotnem drţavnem
portalu e-uprava, če organ, ki je dokument izdal, ne določi daljšega roka. Poleg
objave na oglasni deski in objave na enotnem drţavnem portalu e-uprava lahko
objavi organ naznanilo tudi v javnih občilih ali na kakšen drug običajen način (ZUP,
94. člen).
Vročanje z javnim oziroma t.i. ediktalnim naznanilom je dopustno le v primeru, da
naslovniki organu niso znani. Gre za primere, ko mora organ odločiti na primer o
pravicah in obveznosti skupine oseb, a ta skupina dejansko organu ni ali še ni znana.
Običajno gre v takšnih primerih za izrek ukrepa, ki zadeva večje število naslovnikov
(npr. poziv za vloţitev davčne napovedi). Pri tem je seveda potrebno opozoriti, da
lahko organ takšen način vročanja uporabi le tedaj, ko dejansko ne more poimensko
določiti kroga naslovnikov, bodisi zaradi tega, ker je krog naslovnikov izjemno
obseţen, bodisi zaradi tega, ker organu naslovniki dejansko ne morejo biti poimensko
znani, vendar morajo biti bistveno enake obveznosti z vidika uvedbe upravnega
postopka (Jerovšek et al., 2004, str. 323).
Pri vročanju z javnim naznanilom za uspešno vročitev zadostuje, da se objavi na
oglasni deski organa, ki je izdal dokument, in na enotnem drţavnem portalu e-uprava
sporočilo o vročanju z javnim naznanilom. To sporočilo vsebuje naziv organa, ki je
dokument izdal, številko, datum in vrsto dokumenta, osebno ime oziroma firmo
naslovnika, naslov za vročanje oziroma drugo stalno ali začasno prebivališče, če
naslovnik nima naslova za vročanje, sedeţ pravne ali fizične osebe, registrirane za
opravljanje dejavnosti, navedbo upravne zadeve, datum javne objave sporočila z
opozorilom, da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh, posledice in kraj, kje je
dokument.

2.5.6 Odklonitev sprejema
Če oseba, ki bi po tem zakonu dokument morala sprejeti, tega brez zakonitega
razloga noče storiti, pusti vročevalec dokument v stanovanju, kjer taka oseba
stanuje, oziroma v prostorih, kjer je zaposlena, ali pa nalepi dokument na vrata
stanovanja oziroma prostorov, ali ga pusti v predalčniku. Če se opravi vročitev tako,
kot je določeno v prejšnjem odstavku, zapiše vročevalec na vročilnici dan, uro in
razlog odklonitve sprejema ter kraj, kjer je dokument pustil. Šteje se, da je s tem
vročitev opravljena (ZUP, 95. člen).
Odklonitev sprejema je ena izmed najpogostejših teţav, s katerimi se srečamo pri
vročanju. Pismonoše se temu problemu izognejo na eleganten način in pustijo
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takšnemu naslovniku le obvestilo o prispeli pošiljki. Le v redkih primerih se
posluţujejo same tako imenovane prisilne vročitve, ki bi jo po tem členu zakona
lahko opravili. Po eni strani jih gre razumeti, saj se dejansko vsaki dan srečujejo s
temi ljudmi v okolju, kjer delajo. Naslovnik se z odklonitvijo sprejema poizkuša
izogniti vročitvi in s tem seznanitvi z vsebino dokumenta. Same pravne posledice
vročitve veljajo od dneva, ko naslovnik ne sprejme dokumenta oziroma odkloni
sprejem dokumenta, ne glede na to, da si morda kasneje premisli in ţeli kopijo
dokumenta kasneje sprejeti na sedeţu organa, ki ga je izdal.
Teţko uresničljiva se nam zdi tudi določba, da v kolikor naslovnik ne ţeli sprejeti
dokumenta, da lahko le-tega vročevalec pusti v stanovanju, kjer taka oseba stanuje.
Dejansko vročevalec nima pravice vstopiti v stanovanje, zato je sam dokument tudi
teţko pustiti v samem stanovanju.
Samo dejstvo, ali naslovnik podpiše dokument, ki izkazuje vročitev, ali ne, ob
predpostavki, da je bilo naslovniku pravilno omogočeno, da dokument sprejme in se
z njim seznani, ne ustvarja bistvene razlike. Pogoj za takšen način vročitve je seveda
predhodno izveden poskus pravilne vročitve. Zakonit razlog za odklonitev sprejema
je izpolnjen, če se poskuša vročitev opraviti na način, ki je v nasprotju z določili ZUP,
upoštevaje čas, kraj in izbrani način vročanja (npr. vročitev na dan drţavnega
praznika, brez predhodne odredbe o takšnem načinu vročanja, vročanje na
neobičajnih krajih, vročanje osebi, ki ima nasprotni interes od stranke, vročanje
stranki in ne zastopniku ipd.). Če je vročitev dokumenta pravilno izvedena, pa
naslovnik le odkloni sprejem dokumenta, potem je treba šteti, da je vročitev
opravljena (Jerovšek et al., 2004, str. 325).

2.5.7 Sprememba naslova
Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec za vročitve, ki ga je postavila
stranka, med postopkom spremeni svoje stalno ali začasno prebivališče, sedeţ
oziroma naslov, ki ga je navedel v vlogi ali pooblastilu, mora o tem takoj obvestiti
organ, ki vodi postopek. Če vročevalec ugotovi, da se je oseba iz prvega odstavka
odselila iz naslova, kjer naj se opravi vročitev, oziroma je na naslovu neznana, mora
o tem obvestiti organ in mu sporočiti naslov, če ga izve na podlagi opravljenega
poizvedovanja ali kako drugače. Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne obvesti
organa o spremembi prebivališča, sedeţa ali naslova, ki ga je navedla v vlogi ali v
pooblastilu, in vročevalec v skladu z drugim odstavkom tega člena ne sporoči
naslova, organ pa na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ugotovi, da je naslov za
vročanje prijavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča (v nadaljnjem
besedilu naslov za vročanje) oziroma sedeţ enak naslovu, kjer je bil opravljen
poizkus vročitve, odredi, naj se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da
se
dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem drţavnem portalu
e-uprava. Če je iz uradnih evidenc razvidno, da je naslov za vročanje oziroma sedeţ
drugačen kot naslov, na katerem je bil opravljen poizkus vročitve, se vročitev
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ponovno opravi na tem naslovu. Če vročitev ni moţna iz razlogov iz drugega
odstavka, organ odredi, da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni
deski organa in na enotnem drţavnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno
po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa, ki
vodi postopek, in na enotnem drţavnem portalu e-uprava (ZUP, 96. člen).
Če stranka ne sporoči novega naslova in tudi ne vročevalec na podlagi
poizvedovanja, mora organ preveriti, ali je naslov za vročanje, prijavljen na podlagi
zakona, ki ureja prijavo prebivališča oziroma sedeţ, enak naslovu, kjer je bil
opravljen poskus vročitve.
ZUP-E je način vročanja uredil za organ oziroma javno korist na še bolj učinkovit
način kot prej. Z dano ureditvijo sta se odpravili tudi dve pogosti dilemi v praksi.
Prvič; kdaj postaviti začasnega zastopnika zgolj za vročitev in kdaj odrediti vročanje z
javnim naznanilom, saj se je ravno v tej situaciji institut začasnega zastopnika
uporabljal čezmerno tudi ob neizpolnjenih pogojih po 51. členu ZUP. Drugič; odprto
je bilo vprašanje, kakšne so posledice, če organ oziroma pošta kot najpogostejši
vročevalec nista opravila dolţnega poizvedovanja o dejanskem naslovu adresanta.
Dikcija določb 96. člena ZUP-E vročevalca tako zavezuje, da ne sme zgolj pustiti
sporočila o neuspešni osebni vročitvi, če naslovnika na naslovu ne najde. Poskusiti
mora najti podatke o novem naslovu in to sporočiti organu, saj je sam potek in
nastop pravnih posledic odločitve oziroma aktov v upravnem postopku vendarle v
javnem interesu. Tako je dana izrecna podlaga, da Pošta, ki je kljub statusu
gospodarske druţbe sicer glede poštnega prometa izvajalec drţavne gospodarske
javne sluţbe in ne zgolj akter prostega trga, sporoči organom, ki vodijo upravne
postopke, naslove oseb, če jih ve, ker so denimo s Pošto sklenile civilno pogodbo o
prepošiljanju pošiljk (Kovač, 2008, str. 1308).
Če se ugotovi, da je naslov, kjer je bil opravljen poskus vročitve, enak naslovu za
vročanje oziroma sedeţu, organ odredi, naj se vse nadaljnje vročitve v postopku
opravljajo z objavo dokumenta na oglasni deski organa in na enotnem drţavnem
portalu e-uprava. Če se iz uradnih evidenc ugotovi, da je naslov za vročanje oziroma
sedeţ drugačen kot naslov, na katerem je bil opravljen poizkus vročitve, se vročitev
ponovno opravi na naslovu za vročanje oziroma na naslovu, navedenem v registru.
Če tudi na tem naslovu ni moţno opraviti vročitve in vročevalec ne izve novega
naslova naslovnika, se vročitev opravi z objavo dokumenta na oglasni deski organa in
na enotnem drţavnem portalu e-uprava. To velja za stranko in njenega zakonitega
zastopnika kot tudi za pooblaščenca.

2.5.8 Vročanje na naslovu za vročanje
Organ vroča dokument osebi, ki do vročitve ni sodelovala v postopku, na naslov za
vročanje. Izjemoma lahko vroča tudi na drugem naslovu, ki ni enak naslovu za
vročanje, če je verjetno, da oseba tam dejansko prebiva, vendar mora vročitev
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ponoviti tudi na naslovu za vročanje, če se izkaţe, da na domnevnem drugem
naslovu ne ţivi. Če se ugotovi, da oseba ne prebiva na naslovu za vročanje, ker se je
odselila oziroma je na naslovu neznana, odredi organ, da se vročitev opravi tako, da
se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem drţavnem portalu euprava. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument
objavljen na oglasni deski organa in na enotnem drţavnem portalu e-uprava.
Prijavo in odjavo prebivališča določa Zakon o prijavi prebivališča. (ZPPreb, Uradni list
RS, št. 9/2001, 39/2006, 59/2006-UPB1, 111/07; v nadaljevanju: ZPPreb).
Po 2. členu tega zakona mora posameznik prijaviti stalno prebivališče in spremembo
naslova stanovanja, odjaviti stalno prebivališče, če se za stalno odseli iz Republike
Slovenije, prijaviti začasni odhod z območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri
mesece, ter prijaviti in odjaviti začasno prebivališče. Ob prijavi oziroma odjavi
stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma ob prijavi spremembe naslova
stanovanja mora po 17.a členu določiti naslov za vročanje:
- če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, se
naslov stalnega prebivališča šteje za naslov za vročanje;
- če ima posameznik v Republiki Sloveniji poleg stalnega prebivališča prijavljeno
tudi eno ali več začasnih prebivališč, mora ob prijavi stalnega oziroma
začasnega prebivališča oziroma prijavi spremembe naslova stanovanja določiti,
kateri od teh naslovov se šteje za naslov za vročanje. Če prijava začasnega
prebivališča poteče, posameznik pa v roku iz prejšnjega člena ni obnovil
prijave začasnega prebivališča, se za naslov za vročanje šteje naslov stalnega
prebivališča;
- če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le začasno prebivališče, se
naslov začasnega prebivališča šteje za naslov za vročanje. Če ima posameznik
v Republiki Sloveniji prijavljenih več začasnih prebivališč, mora ob prijavi
oziroma odjavi začasnega prebivališča določiti naslov za vročanje. Če prijava
začasnega prebivališča na naslovu, ki je bil določen kot naslov za vročanje,
poteče, posameznik pa v roku iz prejšnjega člena ni obnovil prijave začasnega
prebivališča na tem naslovu, se za naslov za vročanje šteje naslov veljavnega
začasnega prebivališča, ki ga je posameznik prijavil nazadnje.
V primerih iz druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka lahko posameznik kadarkoli
pristojnemu organu sporoči novi naslov za vročanje.
Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prijavo
začasnega prebivališča iz 11. člena in obnovo prijave začasnega prebivališča iz 17.
člena tega zakona. Ne glede na določbe tega člena se za naslov za vročanje šteje
naslov začasnega prebivališča iz 9.a člena tega zakona (ZPPreb, 17.a člen).
Če se ugotovi, da oseba ne prebiva na naslovu za vročanje, ker se je odselila,
oziroma je na naslovu neznana, se vročitev opravi z objavo dokumenta na oglasni
deski organa in na enotnem drţavnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno
po poteku 15 dni od dneva objave.
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2.6 VROČILNICA
Vročilnico podpišeta prejemnik in vročevalec. Prejemnik sam z besedami napiše na
vročilnici datum prejema. Če prejemnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, napiše
vročevalec na vročilnici njegovo osebno ime in datum izročitve, poleg tega pa
opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal. Če prejemnik noče podpisati vročilnice,
zapiše vročevalec to na vročilnici in z besedami napiše dan vročitve. Šteje se, da je s
tem vročitev opravljena. Če se opravi vročitev po tretjem odstavku 87. člena tega
zakona, je treba navesti na vročilnici dan sporočitve in dan, ko je bil dokument
izročen upravni enoti oziroma pošti. Minister, pristojen za upravo, predpiše obliko in
vsebino ovojnice in vročilnice za osebno vročanje v fizični obliki ter obliko in način
elektronskega vročanja v upravnem postopku.
Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem
postopku določa obvezno obliko ovojnice in s tem tudi operacionalizira zahteve
zakona glede vsebine vročilnice. Zakonodajalec z novelo ZUP daje pooblastilo
ministru, pristojnemu za upravo, da predpiše obliko in vsebino ovojnice in vročilnice
za osebno vročanje v fizični obliki ter obliko in način elektronskega vročanja v
upravnem postopku. S tem podzakonskim predpisom se bodo lahko v celoti uredila
odprta tehnična in vsebinska vprašanja predvsem elektronskega vročanja v
upravnem postopku (Jerovšek et al., 2004, str. 330).
Vročilnica sluţi dokazovanju, da je naslovnik sprejel dokument, ali da mu je bila dana
moţnost, da ga sprejme. Tudi v kolikor je vročilnica pravilno izpolnjena, ima
naslovnik še vedno moţnost, da dokazuje nasprotno. Če mu le to uspe dokazati, je
treba šteti, da vročitev ni bila opravljena.

2.7 POMOTE PRI VROČANJU
Če se pri vročitvi zgodi pomota, se šteje, da je bila vročitev opravljena tisti dan, za
katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je bil dokument namenjen, ta dokument
dejansko dobila. Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi z drugimi
sredstvi.
Pri vročanju lahko nastopijo različni pravni in dejanski poloţaji, ki lahko vplivajo na
okoliščine vročanja v takšni meri, da se lahko izpostavi dvom v pravilnost vročanja.
Najpogostejše napake pri vročanju so napačni zapisi datumov in navedbe oseb. Pri
tem so v veliki meri posledica obrazcev različnih vročevalcev (Jerovšek et al., 2004,
str.332).
Vročitev je opravljena takrat, ko je dokument osebi, ki ga je dolţna sprejeti, vročen,
ne glede na to, ali je vročitev opravljena v nasprotju z drugim odstavkom 84. člena
ZUP (npr. na nedeljo ali na praznik). Če oseba, ki se ji skuša dokument vročiti, tega
sprejme, čeprav bi bila upravičena sprejem odkloniti, je vročitev veljavno opravljena.
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Pomota, o kateri govori prvi odstavek tega člena, se lahko nanaša tako na pomote pri
načinu vročanja kot tudi na pomote pri sestavi vročilnice. Določbo je treba uporabljati
restriktivno. Bistvene napake pri vročanju se odpravljajo s ponovnim vročanjem.
Napaka je bistvena, če se dokument vroči osebi, ki ga ni upravičena in dolţna
prevzeti (npr. druţinskemu članu pri osebni vročitvi, neposredno stranki, ki ima
pooblaščenca ipd.). Po določbi 98. člena se šteje, da je bila vročitev opravljena tisti
dan, ko je oseba, ki ji je bil dokument namenjen, ta dokument dejansko dobila. Če ni
dokazano, da je oseba dokument dejansko dobila, se šteje, da ji dokument ni bil
vročen (Breznik et al., 2008, str. 306).
V praksi se večkrat dogaja, da naslovnik izrazi ţeljo po prejetju dokumenta v nedeljo
ali na primer po 20. uri. Kot opravičilo večinoma navajajo, da delajo cel dan in da v
delovnem času pošte ne morejo prevzeti dokumenta. Ne glede na dejstvo, da je
takšna vročitev opravljena v nasprotju z zakonskimi določbami, ki določajo vročanje
samo ob delavnikih v času od 06. do 20. ure, se, v kolikor oseba, ki se ji skuša
dokument vročiti, ta dokument sprejme, šteje, da je vročitev veljavno opravljena.
Pogosto se tudi zgodi, da se izgubi vročilnica kot sam dokaz vročanja, pri čemer velja
pravilo, da se uspešna vročitev lahko dokazuje tudi z drugimi sredstvi.
Zaradi nekaj konkretnih primerov v postopkih odmere in izterjave RTV prispevka je
spomladi 2008 na pobudo RTV Slovenija na dan prišlo napačno večletno ravnanje
Pošte Slovenije oziroma njenih pismonoš. Pošta Slovenije je namreč izdala navodila,
naj se v primeru, če naslovnika ob poskusu vročanja ni na naslovu in niti ne pride
prevzet pošiljke v 15. dneh, adresantu posredujejo kar vročilnice, na katerih je
vročevalec ob poskusu vročanja označil poskus vročitve, datum poskusa in kje točno
je pustil sporočilo. Torej je vročevalec ob poskusu vročanja pustil naslovniku en izvod
sporočila, drug izvod pa je po preteku 15 dni, namesto da bi ga posredoval organu,
oddal skupaj s celo pošiljko naslovniku (navadno). Organ je torej prejel vročilnico
(čeprav naslovnik ni prevzel pisanja), ne pa kopije sporočila naslovniku. S tem pa
organ nima dokaza, da je naslovnik dejansko prejel prvotno sporočilo z opozorilom,
kar vzbudi dvom o pravilnosti vročanja in s tem ne nastopi fikcija vročitve – to je v
nekaterih primerih v zvezi z RTV prispevkom pravilno ugotovilo pritoţbeno Ministrstvo
za kulturo – niti ne nastopi izvršljivost akta. Na podlagi ugotovitev je pristojno
Ministrstvo za javno upravo Pošto Slovenije opozorilo na njihova napačna navodila s
potencialno usodnimi posledicami. Pošta Slovenije je potem navodila in ravnanje v
praksi julija 2008 prilagodila veljavnim predpisom. Pri vročanju je torej postopanje
vročevalca bistveno različno glede na to, ali je naslovnik prisoten na naslovu in
podpiše vročilnico, ali pa je odsoten in je vročevalec pustil en, to je desni izvod
sporočila o prispelem pismu, drugega (levega) pa mora posredovati po 15. dneh
pošiljatelju, samo pisanje s preostalim delom ovojnice (in »neporabljeno« vročilnico)
pa vročiti navadno naslovniku. Glavni pomen tega je, da se lahko naknadno dokaţe,
da je bil naslovnik opozorjen na nastop fikcije vročitve. Če pošta (ali drug vročevalec)
organu pošlje ob naslovnikovi odsotnosti le vročilnico, s tem ni dokaza oziroma
obstaja upravičen dvom, da je poštar sploh pustil opozorilo (Kovač in Remic, 2008,
str. 9).
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3 VROČANJE PO ZAKONU O KAZENSKEM POSTOPKU

3.1 OVOJNICA PO ZKP
Sam način vročanja dokumenta mora biti razviden ţe iz same ovojnice, saj so na njej
določene predpisane oznake, iz katerih je razviden način, po katerem se bo ravnal
vročevalec pri vročanju dokumenta naslovniku.
Sama oblika ovojnice za vročitev po ZKP je predpisana s Pravilnikom o ovojnici za
vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 75/2003,
93/2008; v nadaljevanju Pravilnik).
Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je
pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj
ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestilom oziroma sporočilom o prispelem pismu
po zakonu o pravdnem postopku oziroma po zakonu o kazenskem postopku (v
nadaljnjem besedilu obvestila). Ovojnica je pravokotne oblike. Ovojnica za laserski
tiskalnik je širine 210 mm in dolţine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v
smeri izpisa za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm.
Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu
so dodana vodila v širini 20 mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je
poravnan s spodnjim robom. Skupna dolţina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik
je 12¨ (dvanajst ameriških inčev), ki je v skladu z računalniškimi standardi za
tiskalnike. Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu. Na levem
robu pa ima pritrjen silikonski trak z lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost
vsebine. V spodnjem levem robu ima izpisano oznako VR-MP-2. Ovojnica mora biti
pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da
skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba. Izdelovalec ovojnic
mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti
ovojnice in Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o
tehnični ustreznosti ovojnice (Pravilnik, 2. člen).
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim
napis »VSEBINA:« in pod le-tem še navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z
vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 80x27, kamor se vpiše, kdo je
pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 60x 18 mm,
kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene
pošiljke. Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku v velikosti 28x13 mm oznaka
»AR«, pod njim pa napis »OSEBNO!«. Poleg njega je na ovojnici za vročanje v
pravdnem postopku napis »ZPP«, na ovojnici za vročanje v kazenskem postopku pa
napis »ZKP«. Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen napis
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»NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 80x27
mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma (Pravilnik, 4. člen).
Osnovna barva celotne ovojnice za vročanje v kazenskem postopku je bledo rumena
(barvna skala Pantone 155 U), barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra
(barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala
Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna (Pravilnik, 11.
člen).
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Slika 6: Ovojnica za osebno vročanju ZKP

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,43-1.
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Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega
roba
ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s
perforirnimi nizi. Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi
črtami označen pravokotnik v velikosti 60x18 mm, kamor se izpiše črtna koda s
številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je
napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim še navpičen napis
»PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik v
velikosti 80x27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod njim je črtna
razpredelnica v velikosti 80x17 mm za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi.
Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z
vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 80x27 mm, kamor se vpiše, kdo je
naslovnik pisma. Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri
stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Naslovnik obveščen o prispelem
pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na tri vrstice.
V srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazni vrstici pod njim pa sta namenjeni
vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil 1. oziroma 2. obvestilo. V
desni zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnji prazni dve desni vrstici pa sta
namenjeni podpisu vročevalca, ki je pustil obvestili. Na hrbtni strani vročilnice je
besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, ki
mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Za
njim je besedilo »prejel navedeno pismo.« Za tem je prostor za podpis prejemnika in
pripombe vročevalca (Pravilnik, 3. člen).
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Slika 7: Vročilnica za osebno vročanje ZKP - prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,43-1.
Slika 8: Vročilnica za osebno vročanje ZKP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,43-1.
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Slika 9: Prvo in drugo obvestilo o prispelem pismu ZKP - prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,43-1.
Slika 10: Pravni pouk za prvo in drugo obvestilo ZKP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,43-1.
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3.2 NAČIN VROČANJA
Pisanja se vročajo praviloma po pošti, po varni elektronski poti ali po pravni ali fizični
osebi, ki opravlja vročanje v kazenskem postopku. Vročajo se lahko tudi po sodnem
osebju po pooblastilu predsednika sodišča ali po uradni osebi organa, ki je odredil
vročanje, neposredno pri tem organu, izjemoma pa lahko vročanje opravijo tudi
policisti v statusu pooblaščenih uradnih oseb, če vsi drugi predhodno poizkušeni
načini vročanja niso bili uspešni. Obdolţenec, priča, zasebni toţilec, oškodovanec kot
toţilec in oškodovanec lahko sodišču sporoči, da ţeli vročitev pisanj po elektronski
poti v varen poštni predal, čigar naslov navede v vlogi ali na naroku in je
enakovreden naslovu prebivališča. Če navedene osebe pošljejo vlogo v elektronski
obliki po varni elektronski poti, se šteje, da ţelijo vročanje po varni elektronski poti,
dokler ne sporočijo drugače. Če sodišče ugotovi, da vročitev v varen poštni predal ni
mogoča, vroči pisanje na drug način v skladu s prejšnjim odstavkom in navede razlog
za tako vročitev. Drţavnemu toţilcu in drugim drţavnim organom, odvetnikom,
sodnim izvedencem, sodnim cenilcem, sodnim tolmačem in drugim osebam oziroma
organom, pri katerih se zaradi njihove narave dela lahko domneva večja zanesljivost,
se pisanja vročajo po elektronski poti v varen poštni predal, če je tako vročanje
mogoče in če drug način vročanja iz prvega odstavka tega člena ni primernejši.
Minister, pristojen za pravosodje, določi pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb,
ki opravljajo vročanje v kazenskem postopku, ter vsebino sporočil pri vročanju in
vročilnic v kazenskem postopku. Minister, pristojen za pravosodje, predpiše, kaj je
varna elektronska pot, katere pisanja se pošiljajo in vročajo po varni elektronski poti,
kaj je varen poštni predal, pogoje, obliko in način vročanja po varni elektronski poti
ter organizacijo in delovanje informacijskega sistema sodišča v kazenskem postopku.
Vabilo na glavno obravnavo in druga vabila sodišče ustno naznani osebi, kadar je ta
pred njim. Pri tem jo pouči o posledicah, če ne bi prišla. Na ta način opravljeno vabilo
se zaznamuje v zapisniku, ki ga povabljeni podpiše, razen če je to ţe zapisano v
zapisniku o glavni obravnavi. Šteje se, da je vabilo s tem veljavno vročeno (ZKP, 117.
člen).
Velja poudariti, da so se določbe, ki se nanašajo na vročanje pisanj po policistih v
statusu pooblaščenih uradnih oseb, začele uporabljati s 01.01.2010.
Vročitev pisanja, izdelanega v elektronski obliki, se lahko opravi z vročitvijo pisanja v
fizični obliki ali po varni elektronski poti. V fizični obliki se vročitev overjenega prepisa
pisanja opravi v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo vročanje pisanj v fizični
obliki. Po varni elektronski poti se vročitev pisanja opravi po informacijskem sistemu
s posredovanjem organizacije, ki opravlja dejavnost elektronskega vročanja.
Informacijski sistem samodejno pošlje naslovniku v njegov varni poštni predal
pisanje in hkrati tudi informativno sporočilo, v katerem ga opozori, da je v
informacijskem sistemu pisanje in da ga mora prevzeti v 15 dneh od dne, ko mu je
bilo poslano v varni poštni predal, sicer bo pisanje izbrisano iz informacijskega
sistema, naslovniku pa se bo pisanje vročalo po določbah tega zakona, ki urejajo
vročanje pisanj v fizični obliki. Naslovnik prevzame pisanje iz informacijskega sistema
tako, da z uporabo kvalificiranega potrdila za varen elektronski podpis dokaţe svojo
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istovetnost vpogleda v varni poštni predal in elektronsko podpiše vročilnico. Vročitev
po tretjem odstavku tega člena velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame
pisanje. Če ga ne prevzame v 15 dneh, informacijski sistem pisanje izbriše ter pošlje
naslovniku in sodišču elektronsko sporočilo, da je pisanje izbrisano iz informacijskega
sistema in da se bo naslovniku vročalo po določbah tega zakona, ki urejajo vročanje
pisanj v fizični obliki. Informacijski sistem obvesti o vročitvi sodišče, ki je vročitev
odredilo, z vročilnico v elektronski obliki. Na način, določen v tem členu, se po varni
elektronski poti lahko vročajo tudi tista pisanja, ki imajo izvirnike v fizični obliki, če je
elektronski (skeniran) prepis, ki je izdelan na podlagi izvirnika v fizični obliki,
opremljen z varnim elektronskim podpisom sodišča, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. Če je treba naslovniku poslati cel spis in se ta vodi v elektronski obliki, se
to opravi po varni elektronski poti, če je tak način mogoč (ZKP, 117.a člen).
Pisanja se praviloma vročajo po pošti. Sicer pa zakon, če ni v posebnih določbah
določeno drugače, prepušča sodišču, da v vsakem konkretnem primeru z vidika
ekonomičnosti ali potrebne hitrosti in zanesljivosti vročitve odloči, katerega izmed več
moţnih načinov vročanja pisanj bo izbralo. Način vročitve določi sodnik v odredbi o
vročitvi. Če ga ne določi, se vročitev opravi po pošti oziroma v skladu z določbami
členov od 241. do 243. Sodnega reda. Pisanja, ki jih vroča sodišče neposredno, lahko
naslovnik prevzame v sodni pisarni ali v odpravi sodišča (Horvat, 2004, str. 259).

3.3 OSEBNO VROČANJE
Pisanje, za katero je v tem zakonu določeno, da ga je treba osebno vročiti, se izroči
neposredno naslovniku. Če tistega, ki mu mora biti pisanje osebno vročeno, ni tam,
kjer naj se vročitev opravi, poizve vročevalec, kdaj in kje bi ga mogel najti, in mu
pusti pri katerih od oseb, omenjenih v 119. členu tega zakona ali v hišnem
predalčniku, pismeno sporočilo, naj bo določenega dne ob določeni uri v svojem
stanovanju ali na svojem delovnem mestu, da sprejme pisanje. Če vročevalec tudi
potem ne najde tistega, ki bi mu moral vročiti pisanje, ravna po prvem odstavku 119.
člena tega zakona. S tem se šteje, da je vročitev opravljena. Za osebno vročitev se
šteje tudi vročitev po varni elektronski poti v skladu z določbami 117. in 117.a člena
tega zakona (ZKP, 118. člen).
Vsa pisanja, ki jih sodišče ţeli vročiti udeleţencem procesa, se vročijo osebno ali
posredno s tako imenovano nadomestno vročitvijo. V praksi je predvsem vprašljiv
del, ki določa, da mora vročevalec, v kolikor naslovnika ni, poizvedeti, kdaj in kje bi
ga mogel najti. Predvsem je pomembna beseda kdaj, saj pismonoša pri svojem
obhodu naslednji dan nima veliko manevrskega prostora, kar se tiče ure. Tako
dejansko pismonoša določi uro, kdaj naj bo naslovnik na razpolago, da prevzame
pisanje. Tudi glede pisanj, za katera se zahteva osebna vročitev, se le-ta lahko opravi
tudi kot nadomestna vročitev ob drugem obisku. Razlika med pisanji, ki se morajo
osebno vročiti, ter pisanji, za katere se ne zahteva osebna vročitev, je samo v tem,
da se pri slednjih, če ni moţna osebna vročitev, lahko takoj opravi nadomestna
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vročitev, medtem ko mora pri pisanjih, za katera zakon zahteva osebno vročitev,
vročevalec ob neuspeli osebni vročitvi naslovniku najprej pustiti posebno pisno
sporočilo in nato ponoviti poskus osebne vročitve ter šele pri ponovljeni neuspeli
osebni vročitvi lahko opravi nadomestno vročitev (Horvat, 2004, str. 260).
V kolikor vročevalec ţe ob prvem poskusu vročitve ugotovi, da je naslovnik dlje časa
odsoten, lahko ţe po prvem poskusu oziroma poizvedbi vrne pošiljko sodišču in mu ni
potrebno še opraviti drugega poskusa vročitve.
V kolikor vročevalec opravi nadomestno vročitev, mora biti na vročilnici razvidno,
kdaj je bil opravljen neuspeli prvi poskus vročitve in odnos podpisnika vročilnice do
naslovnika. Za pravilno vročitev se šteje, ko je vročilnico podpisal prejemnik in ni
odvisno od tega, kdaj naslovnik dejansko prejme pisanje.
Če vročevalec ravna v nasprotju z določbami tega člena in ţe pri prvi neuspeli osebni
vročitvi opravi nadomestno vročitev pisanja, vročitev ni procesno veljavna. Sodišče
ne more odrediti nobenega prisilnega ukrepa zoper naslovnika (npr. privedbe) ali
opraviti nekega drugega dejanja (npr. ugotoviti pravnomočnost odločbe), če ni
izkazana pravilna osebna vročitev. Nepravilno opravljena vročitev se mora ponoviti.
Če kljub nepravilnemu postopku vročevalca ne bi bilo sporno, da je naslovnik pisanje
dejansko prejel, ponovna vročitev sicer ne bi bila nujna, vendar bi v takem primeru
rok za pravno sredstvo začel teči od dneva, ko je naslovnik pisanje dejansko prejel
(Horvat, 2004, str. 260-261).

3.4 NEOSEBNO VROČANJE
Pisanja, za katera v tem zakonu ni določeno, da morajo biti osebno vročena, se prav
tako vročajo osebno. Vendar pa se v primeru, če naslovnika ni v stanovanju ali na
delovnem mestu, lahko izročijo kateremu od njegovih odraslih druţinskih članov, ki je
pisanje dolţan sprejeti. Če niti teh ni v stanovanju, se pisanje izroči hišniku ali
sosedu, če v to privolita. Če pa se vroča pisanje na delovnem mestu tistega, ki naj
mu bo vročeno, in tega ni tam, se lahko izroči osebi, pooblaščeni za sprejemanje
pošte, ki je pisanje dolţna sprejeti, ali komu, ki dela na istem mestu, če v to privoli.
Če vročitev pisanja po prejšnjem odstavku ni moţna, vročevalec pisanje izroči
sodišču, ki je vročitev odredilo. Če gre za vročitev po pošti, pa pošti naslovnikovega
prebivališča. Naslovniku se pusti sporočilo o prispeli pošiljki z obvestilom, na katerem
sodišču oziroma pošti in v kakšnem roku lahko prevzame pisanje. Pisanje, ki v
določenem roku na pošti ni prevzeto, se vrne. Če se ugotovi, da je tisti, ki bi mu bilo
treba vročiti pisanje, odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega odstavka tega
člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti, se pisanje vrne z navedbo, kje je
odsotni (ZKP, 119. člen).
Tudi glede teh pisanj mora vročevalec najprej poizkusiti opraviti osebno vročitev. V
kolikor naslovnika ni, lahko opravi nadomestno vročitev. Če je takšna vročitev
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opravljena pravilno, velja za veljavno ne glede na dejstvo, ali je prejemnik pisanje
predal naslovniku. Vročitve ni dovoljeno opraviti tako, da bi se pisanje vročilo osebi,
ki ni druţinski član, čeprav je morda oţji sorodnik. Bistveno pri vročitvi je, da je
oseba odrasla in da je druţinski član. Po Pravilniku o splošnih pogojih za opravljanje
poštnih storitev je odrasel član gospodinjstva oseba, starejša od 15 let, ki ţivi z
naslovnikom v skupnem gospodinjstvu. Če naslovnik po preteku roka pošte ne
prevzame na pošti, jo le-ta vrne sodišču. S tem se šteje, da vročitev ni bila
opravljena.

3.5 PREPOŠILJANJE POŠILJK
Če vročitev na navedenem naslovnikovem naslovu ni mogoča zato, ker se je
naslovnik odselil, in vročevalec izve za njegov novi naslov, prepošlje pisanje na ta
naslov in o tem obvesti sodišče (ZKP, 119.a člen).

3.6 VROČILNICA
Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in vročevalec. Prejemnik na
vročilnici sam z besedo zapiše datum prejema. Če je prejemnik nepismen ali če se ne
more podpisati, ga podpiše vročevalec. Navede datum prejema s pripombo, zakaj je
podpisal prejemnika. Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to na
vročilnici in navede datum vročitve. S tem je vročitev opravljena.
Vročilnica je javna listina, ki dokazuje, kdo je opravil vročitev, komu in kdaj je bilo
pisanje vročeno. Prejemnik mora z besedo izpisati datum zaradi večje zanesljivosti in
manjše moţnosti kasnejšega nezakonitega popravljanja datuma. V primeru izgube
vročilnice je vročitev moč dokazovati s poizvedbami, zaslišanjem prič, grafološko
ekspertizo podpisa in drugimi dopustnimi dokazi.
Vročevalec lahko tudi podpiše pisanje, v kolikor naslovnik tega ne more storiti.
Navesti mora razlog, zakaj je to storil. Takšno dejanje je iz prakse predvsem
potrebno opraviti takrat, ko je naslovnik starejši in ne vidi več pisati. Po našem
mnenju je potrebno poskušati pridobiti vsaj podpis. Sam datum z besedo pa po
našem mnenju naj ne bi bil tako sporen, v kolikor ga zapiše vročevalec. To pod
opombe tudi označi.
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3.7 ODKLONITEV SPREJEMA
Če naslovnik ali njegov odrasli druţinski član pisanja noče sprejeti, zapiše vročevalec
na vročilnici datum, uro in razlog odklonitve sprejema, pisanje pa pusti v
naslovnikovem stanovanju ali v prostoru, kjer ta dela. S tem je vročitev opravljena.
Vročevalec ne more priti proti volji naslovnika oziroma delodajalca v njegovo
stanovanje oziroma prostor, kjer dela. Ker ZKP ne ureja, kako se opravi vročitev v
takem primeru, se le-ta opravi po določbah, ki veljajo za pravdni postopek (126.
člen). V 144. členu ZPP je določeno, da kadar tisti, »na katerega je pisanje
naslovljeno oziroma odrasel član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena
oseba ali delavec drţavnega organa in pravne osebe brez zakonitega razloga noče
sprejeti pisanja, ga vročevalec pusti v stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela,
ali v njenem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku. Če tega ni, pa pisanje
pritrdi na vrata stanovanja oziroma prostorov«. Če je bila vročitev opravljena na
navedeni način, mora vročevalec na vročilnici navesti razlog za takšno vročitev in kje
je pustil pisanje (Horvat, 2004, str. 268).

3.8 VROČANJE DOLOČENIM OSEBAM
Vojaškim osebam, osebam v policiji, pripadnikom straţe v zavodih, v katerih so
osebe, ki jim je vzeta prostost, in osebam, zaposlenim v kopenskem, morskem in
zračnem prometu, se vročajo vabila prek njihovega poveljstva oziroma neposrednega
predstojnika. Po potrebi se jim lahko vročajo na ta način tudi druga pisanja. Osebam,
ki jim je vzeta prostost, se opravi vročitev na sodišču ali po upravi zavoda, v katerem
so. Osebam, ki uţivajo v Republiki Sloveniji imunitetno pravico po mednarodnem
pravu, se vročitev opravi po ministrstvu za zunanje zadeve, če mednarodne pogodbe
ne določajo kaj drugega. Drţavljanom Republike Slovenije v tujini se opravi vročitev,
če ne gre za postopek iz 515. in 516. člena tega zakona, s posredovanjem
diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tuji drţavi.
Pogoj pa je, da tuja drţava ne nasprotuje takemu načinu vročitve in da tisti, ki naj se
mu pisanje vroči, prostovoljno privoli, da ga sprejme. Pooblaščena oseba
diplomatskega ali konzularnega predstavništva podpiše vročilnico kot vročevalec, če
je pisanje vročeno v samem predstavništvu. Če pa je poslano po pošti, potrdi to na
vročilnici (ZKP, 124. člen).
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4 VROČANJE PO ZAKONU O PRAVDNEM POSTOPKU

4.1 OVOJNICA PO ZPP
Sam način vročanja dokumenta mora biti razviden ţe iz same ovojnice, saj so na njej
določene predpisane oznake, iz katerih je razviden način, po katerem se bo ravnal
vročevalec pri vročanju dokumenta naslovniku.
Sama oblika ovojnice za vročitev po ZPP je predpisana s Pravilnikom o ovojnici za
vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 93/2008, 25/2009; v
nadaljevanju Pravilnik).
Osnovna barva celotne ovojnice je bela, barva predtiskanih podatkov na ovojnici je
modre barve (barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve
(barvna skala Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna
(Pravilnik, 2. člen).
Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je
pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj
ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestiloma o prispelem pismu in obvestiloma
sodišču o opravljeni vročitvi. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine izhaja iz
Priloge. Ovojnica je pravokotne oblike. Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm
in dolţine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa za 149 mm, tako
da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm. Format ovojnice za matrični
tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20
mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom.
Skupna dolţina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12¨ (dvanajst ameriških
inčev), ki je v skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike. Ovojnica je zlepljena po
zgornjem, spodnjem in desnem robu. Na levem robu ima pritrjen silikonski trak z
lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin. Ovojnica je z notranje strani
opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine. V spodnjem levem
robu ima izpisano oznako VR-MP-3. Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila
tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da
se papir ob tiskanju ne guba (Pravilnik, 5. člen).
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim
napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z
vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 80x27, kamor se vpiše, kdo je
pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 60x18 mm,
kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene
pošiljke. Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku v velikosti 28x13 mm oznaka
»AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«. Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je
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navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik v
velikosti 80x27 mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma (Pravilnik, 7. člen).
Na zadnji strani ovojnice brez perforacij je nad podaljškom besedilo »1.) OBVESTILO
O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru osebne vročitve)«. Pod tem je odtisnjeno
naslednje besedilo: »Dne ……………………… vročevalec tega pisma naslovniku ni
mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih
članov njegovega gospodinjstva. Zato je bilo tega dne v njegovem hišnem
predalčniku / v njegovem izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega
stanovanja (ustrezno označiti) puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je
pisanje, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti.
V …………………., dne ………………..
Podpis vročevalca: ………..…………..
Sledi besedilo »2.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru navadne
vročitve, ko je naslovniku pisanje puščeno v predalčniku)«. Pod tem je odtisnjeno
naslednje besedilo: »Ker vam danes, dne …………. vročevalec pisma ni mogel osebno
izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega
gospodinjstva, vam je bilo pismo puščeno v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo pismo puščeno v vašem predalčniku (prvi
odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V …………….……, dne ………...……
Podpis vročevalca ………..…………«.
Pod tem je besedilo »3.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru
navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«. Pod tem je
odtisnjeno naslednje besedilo: »Dne ……………………… vročevalec tega pisma
naslovniku ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od
odraslih članov njegovega gospodinjstva. Naslovnik tudi nima predalčnika oziroma je
njegov predalčnik neuporaben. Zato je bilo tega dne na vratih njegovega stanovanja
puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 30 dni, v
katerem ga mora dvigniti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo
obvestilo o vročitvi pritrjeno na vratih njegovega stanovanja (drugi odstavek 141.
člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V ………………., dne ………………..
Podpis vročevalca: ……….……………..
(Pravilnik, 8. člen).
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Slika 11: Ovojnica za osebno vročanju ZZP - prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,42-4.
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Slika 12: Ovojnica za osebno vročanju ZZP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,42-4.
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Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega roba
ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s
perforirnimi nizi. Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi
črtami označen pravokotnik v velikosti 60x18 mm, kamor se izpiše črtna koda s
številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je
napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim še navpičen napis
»PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik v
velikosti 80x27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod njim je črtna
razpredelnica v velikosti 80x17 mm za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi.
Pod črtno razpredelnici je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z
vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti 80x27 mm, kamor se vpiše, kdo je
naslovnik pisma. Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri
stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Naslovnik obveščen o prispelem
pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na dve vrstici.
V srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazna vrstica pod njim pa je razdeljena na
osem enakih pravokotnikov, ki so namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec
naslovniku pisma pustil obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnja
prazna desna vrstica pa je namenjena podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo. Na
hrbtni strani vročilnice je besedilo:« Potrjujem, da sem dne«. Temu besedilu sledi
prostor za datum vročitve, ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo
napiše datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno pismo«. Za tem
je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor
za krog, ki je namenjen odtisu poštnega ţiga. Pod prostorom za pripombe vročevalca
je za besedilom »(izpolni v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pisanje
puščeno v predalčniku)« odtisnjeno besedilo: »Ker danes, dne …………., vročevalec
pisma ni mogel osebno izročiti naslovniku, prav tako ga tudi ni mogel izročiti
nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva, je bilo pismo puščeno v
naslovnikovem predalčniku. V ……………, dne …………………… (podpis vročevalca)«
(Pravilnik, 6. člen).

43

Slika 13: Vročilnica za osebno vročanju ZZP - prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,42-4.
Slika 14: Vročilnica za osebno vročanju ZZP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,42-4.
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Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani zgornjega dela podaljška je na
sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI
VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti v primeru osebne vročitve)«. Pod njim
je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene
pošiljke. Pod le-tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:« in pod njim napis
»VSEBINA:«, sledi še napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi
črtami označen pravokotnik v velikosti največ 80x27 mm, kamor se vpiše, kdo je
prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«,
pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik v velikosti največ 80x27 mm,
kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo: »Ob poskusu vročitve
priporočenega pisma ni bilo mogoče osebno izročiti naslovniku. Prav tako ga ni bilo
mogoče izročiti kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva. Zato je bilo dne
……………… v njegovem hišnem predalčniku / v njegovem izpostavljenem predalčniku
/ na vratih njegovega stanovanja (ustrezno označiti) puščeno obvestilo, v katerem je
bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti.
Naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno
obvestilo:
-

zato mu je bilo zgoraj navedeno priporočeno pismo po preteku tega roka
puščeno v hišnem / izpostavljenem predalčniku (ustrezno označiti).
- Ker naslovnik nima hišnega oziroma izpostavljenega predalčnika / je
naslovnikov predalčnik neuporaben (ustrezno označiti) se pismo vrača sodišču.
V …………………, dne ……………...
Podpis vročevalca ……………….………«.
(Pravilnik, 10. člen).
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Slika 15: Obvestilo za osebno vročanju ZZP - prednja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,42-4.
Slika 16: Obvestilo za osebno vročanju ZZP - zadnja stran

Vir: DZS d.d., Zaloţništvo tiskovin - Obr. 0,42-4.
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4.2 NAČIN VROČANJA
Pisanja se vročajo po pošti, po varni elektronski poti, po delavcu sodišča, na sodišču
ali na drug način, določen z zakonom. Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke
odredi, da se vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj v
fizični obliki ali po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost. Stroške vročitve iz
prejšnjega odstavka zaloţi predlagatelj take vročitve. Stranka lahko sodišču sporoči,
da ţeli vročitev pisanj po elektronski poti v varen poštni predal, katerega naslov
navede v vlogi. Navedeni naslov varnega poštnega predala je enakovreden naslovu
prebivališča oziroma sedeţu stranke. Če stranka pisanje pošlje po varni elektronski
poti, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da ţeli vročanje po varni elektronski poti.
Če sodišče ugotovi, da vročitev v varen poštni predal ni mogoča, vroči pisanje v
fizični obliki in navede razlog za tako vročitev. Minister, pristojen za pravosodje,
predpiše, kaj je varna elektronska pot in katere vloge se pošiljajo in vročajo po varni
elektronski poti. Ne glede na četrti odstavek tega člena se drţavnim organom,
odvetnikom, notarjem, izvršiteljem, sodnim izvedencem, sodnim cenilcem, sodnim
tolmačem, stečajnim upraviteljem in drugim osebam oziroma organom, pri katerih se
zaradi njihove narave dela lahko domneva večja zanesljivost, vedno vroča po
elektronski poti v varen poštni predal. Seznam oseb in organov iz prejšnjega
odstavka določi in objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije na svoji spletni strani.
Osebe in organi iz seznama morajo odpreti varen poštni predal in Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije sporočiti naslov in vsakokratno spremembo naslova varnega
poštnega predala. Za uradni naslov varnega poštnega predala iz prejšnjega odstavka
se šteje naslov, ki je objavljen na seznamu. Minister, pristojen za pravosodje, določi
pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem
postopku (ZPP, 132. člen).
Zakon o pravdnem postopku loči med osebnim in neosebnim vročanjem. V zadnjem
času se je izostrilo vprašanje, ali je sploh mogoča osebna vročitev pravni osebi,
podjetniku posamezniku in odvetniku. Dilema ne bi smela biti nova, se je pa z novelo
ZPP-D izostrila, saj je ta novela »pospešila« trenutek vročitve pri neosebnem
vročanju. Pred novelo je veljalo, da se v primeru vročanja v hišni predalčnik
naslovniku pusti petnajstdnevni rok, v katerem lahko pisanje dvigne. Po noveli ZPP-D
pa se neosebna pisanja vročajo preprosto tako, da jih vročevalec pusti v hišnem
predalčniku in vročitev je s tem opravljena. Merilo razmejitve med osebno in
neosebno vročitvijo je sicer pomembnost sodnih pisanj oziroma rokov, ki se na
vročitev veţejo. Osebna vročitev danes več ne pomeni, da je res treba najti določeno
osebo (človeka), ki pisanje sprejme. Mogoča je namreč tudi vročitev v hišni poštni
predalčnik, le da se ta vročitev opravi »v več korakih« kot pri neosebni vročitvi (Galič,
2010, str. 22).
V praksi je še zelo veliko rezerve oziroma moţnosti velikega prihranka denarja pri
določilu, da se drţavnim organom, odvetnikom, notarjem, izvršiteljem, sodnim
izvedencem, sodnim cenilcem, sodnim tolmačem, stečajnim upraviteljem in drugim
osebam oziroma organom vroča po elektronski poti v varen poštni predal. To določilo
še nekako ni zaţivelo, saj se še vedno ogromno število pisem prej omenjenim
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osebam in organom pošilja v fizični obliki preko Pošte Slovenije. Nekatera sodišča
imajo v ta namen organizirane notranje usluţbence, ki dnevno dostavljajo pisma
odvetnikom ter drugim organom oziroma večjim uporabnikom znotraj določenega
območja. S tem po izračunih prihranijo kar precej stroškov, ki nastanejo s
pošiljanjem pisem preko Pošte Slovenije. Obstajajo pa tudi sodišča, ki imajo enkrat
ali dvakrat tedensko organizirano izmenjavo pošte po svojih usluţbencih po okrajnih
sodiščih, ki spadajo v območje okroţnega sodišča.
Menimo, da se še vedno premalo uporablja moţnost vročanja po varni elektronski
poti. Kot razlog se predvsem omenja strah pred izgubo samega dokumenta. To je
opaziti predvsem pri starejših usluţbencih. Kot naslednji razlog se navaja dejstvo, da
ni ustreznega potrdila o tem, da je naslovnik dejansko prejel dokument. V fizični
obliki je to povratnica. Dejansko je to dejstvo zelo zmotno, saj sam sistem varnega
poštnega predala zabeleţi vsak poslan dokument in na drugi strani prejem
dokumenta. Pri samem fizičnem prenosu dokumenta in vrnitvi potrdila o prejemu, to
je povratnice, se velikokrat pojavi teţava, saj se velikokrat sama povratnica izgubi in
je potrebno kasneje opravljati zamudne poizvedbe v vloţišču glede odhoda pošiljke,
pri naslovniku glede prejema in pri samem prenosniku dokumenta, ki je v veliki večini
Pošta Slovenije.
Drţavnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom se vroča tako,
da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni
oziroma v poslovnem prostoru ali na sedeţu. Po prvem odstavku tega člena se
vročajo pisanja tudi, kadar so v tem odstavku navedene stranke določile za svojega
pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec (ZPP, 133. člen).
Vojaškim osebam in policijskim usluţbencem se lahko vročajo vabila tudi po njihovem
poveljstvu oziroma neposrednem predstojniku. Če je treba, se jim lahko vročajo na
ta način tudi druga pisanja (ZPP, 134. člen).
Kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v tujini ali tujcu, ki uţiva imunitetno
pravico, se opravi vročitev po diplomatski poti, če ni v mednarodni pogodbi ali v tem
zakonu (146. člen) drugače določeno. Če naj se pisanje vroči drţavljanu Republike
Slovenije v tujini, se lahko opravi vročitev po pristojnem konzularnem predstavniku
ali po diplomatskem predstavniku Republike Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve
v tisti tuji drţavi. Taka vročitev je veljavna le tedaj, če je tisti, ki naj se mu pisanje
vroči, pisanje tudi pripravljen sprejeti (ZPP, 135. člen).
Osebi, ki ji je odvzeta prostost, se vročajo pisanja po upravi zapora ali drugega
zavoda, v katerem prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti (ZPP, 136. člen).
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu,
če ni v tem zakonu drugače določeno. Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev, zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih. Določbe prejšnjih
odstavkov veljajo tudi za pooblaščenca za sprejem pisanj in za začasnega zastopnika,
upravičenega za sprejem pisanj. Šteje se, da je vloga stranki vročena, ko je vročena
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pooblaščencu za sprejem pisanj oziroma začasnemu zastopniku, upravičenemu za
sprejem pisanj (ZPP, 137. člen).
Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi tudi tako, da se pisanje izroči
osebi, ki je zaposlena v njegovi odvetniški pisarni (ZPP, 138. člen).
Vročitev osebi, zaposleni v odvetniški pisarni (tajnica, pripravnik itd.), se šteje za
vročitev odvetniku. Nikakor ne bi bilo pravilno, da bi vročevalec, ko gre za pisanje iz
142. člena ZPP (denimo toţbo), tajnici ali pripravniku v odvetniški pisarni pustil le
sporočilo, da naj odvetnik toţbo v petnajstih dneh dvigne na pošti. Vsa pisanja po
138. členu ZPP je treba vročiti takoj. To še ne pomeni, da za odvetnika ni osebnega
vročanja po 142. členu ZPP, ampak pomeni le, da se osebo, zaposleno v odvetniški
pisarni, glede veljavnosti vročitve »v roke« enači z odvetnikom (Galič, 2010, str. 23).

4.3 ČAS IN KRAJ VROČANJA
Vroča se podnevi od 6. do 22. ure, po elektronski poti pa 24 ur na dan. Vroča se v
stanovanju ali na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči pisanje, na sodišču, če
je naslovnik tam, ali pa v skladu s četrtim in sedmim odstavkom 132. člena tega
zakona po elektronski poti na ustrezen elektronski naslov. Subjektu vpisa v sodni
register, samostojnemu podjetniku posamezniku ali pravni osebi, ki se vpisuje v
register, se vroča na naslovu, ki je vpisan v register. Če vročitev po prvem ali po
drugem odstavku tega člena ni mogoča, sodišče odloči, da se vročitev opravi v
drugem času ali na drugem kraju. Odločbe o vročitvi iz prejšnjega odstavka ni treba
obrazloţiti. Zoper to odločbo ni pritoţbe. Na kršitev pravil o vročanju se ni mogoče
sklicevati, če naslovnik kljub kršitvi prejme pisanje. V tem primeru se šteje, da je bila
vročitev opravljena v trenutku, ko je naslovnik pisanje dejansko prejel (ZPP, 139.
člen).
Če imajo vse stranke v postopku pooblaščence, ki so odvetniki, se lahko med
postopkom vloge in priloge vročajo neposredno med pooblaščenci. Neposredno
vročanje med pooblaščenci se opravi priporočeno po pošti s povratnico ali po
elektronski poti v varen poštni predal. Vročanje se po dogovoru lahko opravi tudi na
drug način. En izvod vloge in dokazilo o vročitvi je treba poslati tudi sodišču. S
soglasjem strank se lahko vročanje opravi na način iz tega člena tudi, če strank ne
zastopajo pooblaščenci, ki so odvetniki (ZPP, 139.a člen).
S temi določbami se poskuša skrajšati čas, potreben za vročitev, saj odpade vmesna
faza pri sodišču in s tem razbremeni sodišče.
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4.4 NAČIN VROČANJA
Če se tisti, ki mu je treba pisanje vročiti, ne najde v stanovanju, se pisanje vroči
tako, da se izroči kateremu od njegovih odraslih članov gospodinjstva, ki so ga dolţni
sprejeti. Če se vroča pisanje na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči, pa tega
ni mogoče najti tam oziroma se nahaja na delovnem mestu, do katerega vročevalci
zaradi organiziranosti delovnega procesa nimajo dostopa, se vroči pisanje osebi,
pooblaščeni za sprejemanje pošte, ki je pisanje dolţna sprejeti, ali osebi, ki je
zaposlena na tistem mestu, če v to privoli. Če se naslovnik, ki stanuje v
nastanitvenem objektu, namenjenem skupinski nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki
vključuje 24-urno bivanje (npr. dijaški ali študentski domovi, domovi za ostarele,
samski domovi, socialno-varstveni zavodi, bolnišnice), ne najde v takem objektu in
tudi nima samostojnega poštnega predalčnika na tem naslovu, se pisanje vroči osebi,
ki je v tem objektu pooblaščena za sprejemanje pošte za stanovalce. Izročitev
pisanja drugi osebi ni dovoljena, če je ta udeleţena v pravdi kot nasprotnik tistega, ki
naj se mu pisanje vroči (ZPP, 140. člen).
Če vročitev po 140. členu tega zakona ni moţna, se vročitev fizični osebi opravi tako,
da vročevalec pisanje pusti v hišnem ali izpostavljenem predalčniku na naslovu
stanovanja. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pisanje puščeno
v predalčniku, na kar je treba naslovnika na pisanju posebej opozoriti. Na vročilnici in
na pisanju navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je pisanje pustil
naslovniku, ter se podpiše. Če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben, se
pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo. Če gre za vročitev po pošti, pa pošti v
kraju njegovega stanovanja ali na vratih stanovanja pusti obvestilo o vročitvi, v
katerem je navedeno, kje je pisanje. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan,
ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vratih, na kar je treba naslovnika na
obvestilu o vročitvi posebej opozoriti. Na obvestilu o vročitvi in na pisanju, ki bi ga
moral vročiti, navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo o
vročitvi pustil naslovniku, ter se podpiše. Pošta hrani pisanje 30 dni. Če v tem roku
naslovnik pisanja ne dvigne, se pisanje vrne sodišču. O vročitvi, ki je bila opravljena
na način iz tega člena, se takoj obvesti sodišče, ki je vročitev odredilo. Če subjektu iz
tretjega odstavka 139. člena tega zakona ni moţno vročiti pisanja na naslovu, ki je
vpisan v register, se vročitev opravi na način iz tega člena, s tem, da se pisanje iz
prvega odstavka tega člena oziroma obvestilo o vročitvi iz drugega odstavka tega
člena pusti na naslovu, ki je vpisan v register (ZPP, 141. člen).
Takšna vročitev je po eni strani sicer praktična. Pojavlja pa se tudi več vprašanj. Ţe
kratka odsotnost naslovnika (npr. dvotedenski dopust) lahko povzroči zamudo in s
tem predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ki bi pri tem razlogu bilo gotovo upravičeno.
Vročitev pisanja v elektronski obliki se lahko opravi z vročitvijo pisanja v fizični obliki
ali po varni elektronski poti. V fizični obliki se vročitev overjenega prepisa pisanja
opravi v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo vročanje pisanj v fizični obliki. Po
varni elektronski poti se vročitev pisanja opravi po informacijskem sistemu s
posredovanjem organizacije, ki opravlja dejavnost elektronskega vročanja.
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Informacijski sistem samodejno pošlje naslovniku v njegov varni poštni predal
pisanje, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh, sicer nastopijo posledice iz
sedmega odstavka tega člena. Informacijski sistem istočasno z vročitvijo pisanja po
prejšnjem odstavku naslovniku, ki je sodišču sporočil elektronski naslov, pošlje
samodejno na elektronski naslov tudi informativno sporočilo, v katerem navede, da je
v informacijskem sistemu pisanje, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh od dne,
ko mu je bilo poslano v njegov varni poštni predal. V sporočilu se naslovnika izrecno
opozori na pravne posledice iz sedmega odstavka tega člena. Naslovnik pisanje
prevzame iz informacijskega sistema iz prvega odstavka tega člena tako, da z
uporabo kvalificiranega potrdila za varen elektronski podpis dokaţe svojo istovetnost,
vpogleda v varni poštni predal in elektronsko podpiše vročilnico. Vročitev po tretjem
odstavku tega člena velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame pisanje. Če
pisanja ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega
roka. Po poteku 15-dnevnega roka informacijski sistem pisanje izbriše in pošlje
naslovniku in sodišču elektronsko sporočilo, da je pisanje izbrisano iz informacijskega
sistema in ga naslovnik lahko prevzame pri sodišču, ki je odredilo vročitev.
Informacijski sistem o vročitvi obvesti sodišče, ki je vročitev odredilo, z vročilnico v
elektronski obliki. Na način, določen v tem členu, se po varni elektronski poti lahko
vročajo tudi tista pisanja, ki imajo izvirnike v fizični obliki, če je elektronski (skeniran)
prepis, ki je izdelan na podlagi izvirnika v fizični obliki, opremljen z varnim
elektronskim podpisom sodišča, overjenim s kvalificiranim potrdilom (ZPP, 141.a
člen).
Če se ugotovi, da je tisti, ki naj se mu vroči pisanje, začasno odsoten in da mu
osebe, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku 140. člena tega zakona,
pisanja ne morejo pravočasno izročiti oziroma da se ne bo mogel pravočasno
seznaniti s pisanjem, ki se vroča v skladu s 141. in 142. členom tega zakona, se
pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je naslovnik in kdaj se vrne. Če se ugotovi, da
tisti, ki naj se mu vroči pisanje, dejansko ne prebiva na naslovu, na katerem naj bi se
opravila vročitev, oziroma je naslovnik neznan ali se je preselil ali odselil v tujino za
več kot tri mesece, se pisanje vrne sodišču z navedbo, da naslovnik dejansko ne ţivi
na naslovu, na katerem je bil opravljen poskus vročitve, oziroma da je neznan ali se
je preselil ali odselil v tujino za več kot tri mesece. Sodišče pridobi podatke o tem, ali
je naslov, na katerem je bil opravljen poskus vročitve, enak naslovu za vročanje, ki je
prijavljen v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča (v nadaljnjem besedilu:
naslov za vročanje). Če je naslov za vročanje enak, se vročitev opravi tako, da se na
naslovu za vročanje pusti obvestilo o vročitvi, ki vključuje pouk o posledicah vročitve,
in o tem, da je pisanje moţno dvigniti na sodišču. Vročitev se šteje za opravljeno 15.
dan po tem, ko je bilo obvestilo puščeno na naslovu za vročanje. Če je naslov za
vročanje drugačen, se ponovna vročitev pisanja opravi na naslovu za vročanje v
skladu s 140., 141. in 142. členom tega zakona, pri čemer pisanje vsebuje pouk o
posledicah vročitve na tem naslovu. Če vročitev ni moţna iz razlogov iz drugega
odstavka tega člena, se na tem naslovu pusti obvestilo o vročitvi iz prejšnjega
odstavka, pisanje pa se vrne sodišču. V tem primeru se vročitev šteje za opravljeno
15. dan po tem, ko je bilo obvestilo puščeno na naslovu za vročanje. Vročitev na
način iz četrtega in petega odstavka tega člena ni veljavna, če je nasprotna stranka v
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postopku vedela za dejanski naslov naslovnika ali naslov, na katerega bi po dogovoru
med njo in naslovnikom bilo treba opraviti vročitev, ali če je vedela za razlog
naslovnikove odsotnosti, pa tega ni sporočila sodišču (ZPP, 143. člen).
Ena od določb, ki se dejansko v praksi ne uporablja dosledno oziroma po našem
mnenju zelo redko, je tudi ta, da zakon pod določenimi pogoji dopušča vročitev na
naslovu, kjer je naslovnik uradno prijavljen, čeprav tam dejansko ne ţivi. Problem se
pojavi tudi pri vročevalcu samem, saj ne ve, ali je oseba dejansko prijavljena na
določenem naslovu, zato takšne pošiljke vrnejo z oznako preseljen. Ta oznaka je
dejansko pravilna, vendar bi vročevalec moral pošiljko vročiti, če je naslovnik
prijavljen na določenem naslovu. Pri vročevalcih se pojavlja dvom, ali je pošiljatelj
preveril dejansko stanje in ali je oseba dejansko prijavljena na določenem naslovu.
Podobna določba je doslej veljala ţe za vročanje pravnim osebam, ki se jim je lahko
vročalo na naslovu, vpisanem v registru, ne glede na to, ali pravna oseba na tem
naslovu deluje. V praksi se tako ena kot druga določba ne uporablja dosledno, saj se
večina takšnih poštnih pošiljk vrne pošiljatelju z oznako preseljen. Dejansko so
mnenja o takšnem načinu vročitve deljena in bo tako zadnjo besedo moralo reči
Ustavno sodišče. Gre za vprašanje učinkovitega sodnega varstva za toţnika, da se
vzpostavi moţnost fiktivne vročitve toţencu in se mu s tem vzame moţnost obrambe
samo zaradi tega, ker ni opravil svoje obveznosti glede prijave in odjave prebivališča.
Prav je sicer, da se za primere, ko določene osebe ni mogoče najti, z zakonom
omogoči, da zato pravica do sodnega varstva nasprotne stranke ne bo izničena. A
dejstvo, da nekdo ne ţivi na prijavljenem naslovu, še ne pomeni, da te osebe ni
mogoče najti in ji opraviti vročitve.
Sodišče mora tako, če vročevalec ugotovi, da na naslovu, na katerem naj bi se
opravila vročitev, naslovnik ne ţivi, najprej preveriti, ali gre za naslov, ki je uradno
prijavljen kot naslov za vročanje. Šele potem (torej v drugem poskusu) se lahko
vročitev na tem naslovu opravi, čeprav naslovnik tam ne ţivi.
Ta trditev je ponovno teţko izvedljiva. Pismonoša, ki ponovno prejme pisanje za
vročitev, ni seznanjen s tezo, da je sodišče preverilo naslovnikov naslov. Po našem
mnenju bi potem pismonoša moral dobiti spremni dopis, v katerem bi mu bilo
pojasnjeno, da je sodišče ţe preverilo dejansko prebivališče naslovnika v registru
prebivalstva.
Za takšne primere, ko naslovniku ni moţno vročiti dokumenta po pošti, se sodišča
danes posluţujejo moţnosti vročitve preko svojih usluţbencev oziroma posameznikov
ali podjetij, ki se ukvarjajo z vročitvami. Dejansko se velikokrat s terensko raziskavo
izve dejanski naslov naslovnika, ki se je preselil, oziroma morebiten drugi vzrok,
zakaj vročitev dokumenta ni bila moţna.
»Kako pomembna so opaţanja poštarja, ko opravlja vročitev sodnega pisanja, in
kako pomembno je njegovo poznavanje stanovalcev bloka ali hiše, kaţe dejstvo, da
je od zaznamka na kuverti odvisno ravnanje sodišča. Glavni sta dve oznaki: »ni
dvignil« in »preseljen ali neznan«. Oznaka »ni dvignil« dopušča uporabo fikcije o
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vročitvi, ki jo določa 141. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki se v izvršilnem
postopku uporablja na podlagi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
subsidiarno. Pri tem predpostavljamo, da je oznaka pravilna in ustreza dejanskemu
stanju. Od dolţnika je mogoče pričakovati določeno stopnjo skrbnosti v lastnih
zadevah, k čemer sodi tudi prevzemanje pošte. Če kljub puščenemu obvestilu o
prispeli poštni pošiljki in pouku o posledicah ne dviga (ne prevzema) pošte v
petnajstih dneh pošte ne dvigne, je upravičeno mogoče sprejeti stališče, da fikcija
vročitve nadomešča dejansko vročitev.
Drugače je v primerih, ko se sodno pisanje vrne z oznako »preseljen ali neznan«.
Takrat je očitno, da fikcija vročitve ne bi sankcionirala naslovnikove neaktivnosti ali
celo morebitnega izogibanja, pač pa bi popolnoma zgrešila namen. In prav v takih
primerih sodišče pošlje poziv upniku, da sporoči novi naslov dolţnika. Pri tem mu
določi rok, v katerem mora to storiti. Kakšne so zdaj moţnosti upnika?
Upnik bo, če tega ni storil ţe prej, najprej opravil poizvedbo o dolţnikovem naslovu
pri upravni enoti, ki je pristojni organ za prijavo in odjavo stalnega ter začasnega
prebivališča. Za opravo poizvedbe bo v skladu s 40. členom ZIZ moral izkazati svoj
pravni interes, kar bo storil z izvršilnim naslovom. Deveti odstavek 40. člena ZIZ
določa: »Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolţan upniku, ki izkaţe pravni
interes, na njegovo zahtevo, ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov ali zbirk podatkov, in ne glede na drţavljanstvo oziroma drţavo, ki
ji upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolţnika ali na osebo
iz drugega odstavka 31. člena tega zakona, in sicer rojstne podatke, matično in
davčno številko, naslov prebivališča, zaposlitev, podatke o terjatvah, deleţih, delnicah
in drugih vrednostnih papirjih, premičnem in nepremičnem premoţenju, številke
računov, na katerih ima denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter
druge podatke, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo in za opravo izvršbe«.
Če izvršilnega naslova nima, bo prepuščen na milost in nemilost uradnikom na
upravni enoti, ki vsak po svoje ravnajo ob poizvedbah, h katerim je priloţen poziv
sodišča, da naj upnik sporoči novi naslov dolţnika namesto izvršilnega naslova. Ali pa
bo izkoristil storitev zasebnega detektiva, ki bo ob ugotavljanju naslova opravil še
poizvedbe o dolţnikovem premoţenju. Čeprav lahko upnik ugotovi naslov dolţnika z
višjimi ali niţjimi stroški, se prava teţava pokaţe takrat, ko dobi iz centralnega
registra prebivalstva isti naslov stalnega prebivališča, kot je tisti, na katerega je
sodišče pošiljalo pisanja, a so se vračala z oznako »preseljen ali neznan«. V takem
primeru bi moralo sodišče, ko bi prejelo upnikovo vlogo, s katero sodišču sporoča, da
je naslov nespremenjen, upoštevajoč 8. člen Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb),
obvestiti upravno enoto in predlagati izvedbo postopka ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča. Po izvedbenem postopku upravna enota izda odločbo, s katero
ugotovi dejansko stalno prebivališče.
V skrajnem primeru, če posamezniku drugače ni mogoče določiti dejanskega stalnega
prebivališča, se mu kot tako določi naslov organa ali organizacije, kjer dobiva pomoč
v materialni obliki, če na območju tega organa dejansko ţivi (četrti odstavek 8. člena
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ZPPreb). Če tudi tako ni mogoče izslediti osebe, se jo izbriše iz centralnega registra
prebivalstva. Tak postopek lahko traja tudi dlje časa, zato bo v tem času upnik
prikrajšan za moţnost hitrejšega poplačila. V zvezi s tem je treba povedati, na kar
opozarja tudi literatura, da ZPP v 141. členu govori o naslovu prebivališča adresanta
in v povezavi s 140. členom o stanovanju. To pa ni nujno identično stalnemu
prebivališču, kot ga pojmuje ZPPreb. Stanovanje in stalno prebivališče sta lahko dva
različna kraja in tudi poskus vročanja na naslovu stalnega prebivališča je lahko
neuspešen. Fikcija vročitve je lahko v takem primeru zelo vprašljiva. Stalno
prebivališče je vezano na registracijo, stanovanje pa je dejanski kraj, kjer
posameznik v danem trenutku ţivi.
Sodišče bi torej moralo v primeru, ko upnik sporoči naslov dolţnika, kot ga je prejel iz
centralnega registra prebivalstva, a se sodno pisanje vrne z oznako neznan, obvestiti
upravno enoto, ta pa mora začeti postopek ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča. Seveda ima upnik na voljo še dva instituta, in sicer lahko sodišču
predlaga postavitev začasnega dolţnikovega zastopnika po 82. členu ZPP ali pa
postavitev pooblaščenega vročevalca po drugem odstavku 132. člena ZPP. Oba
instituta pa sta povezana z dodatnimi stroški in zahtevami.
Tako velja za postavitev začasnega zastopnika, da morajo biti izpolnjene tri
predpostavke:
- da bi postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika predolgo trajal;
- da bi zaradi tega nastale eni ali obema strankama škodljive posledice;
- predlog toţnika (v izvršilnem postopku upnika).
Pri tem mora predlagatelj (upnik) zaloţiti stroške za postavitev začasnega zastopnika.
Teorija je glede postavitve začasnega zastopnika prav za primer neznanega
prebivališča toţene stranke (dolţnika) precej zadrţana. Seveda bo v praksi takih
primerov, da bo v izvršilnem postopku prišlo do postavitve začasnega zastopnika,
dokaj malo. Upnik si bo namreč teţko privoščil še dodatne stroške z njegovo
postavitvijo.
Z dodatnimi stroški je povezano tudi vročanje po pooblaščenem vročevalcu. Upnik bo
lahko predlagal, da sodišče odredi vročanje po pooblaščenem vročevalcu. To je lahko
oseba, ki opravlja dejavnost vročanja kot pridobitno dejavnost (gospodarska druţba
ali samostojni podjetnik), sodni izvršitelj ali zasebni detektiv. Prav slednji bo prišel v
poštev takrat, ko bo po naročilu upnika poprej izsledil dolţnika. Vročanje po
posebnem vročevalcu je lahko dokaj uspešno, a je povezano z dodatnimi stroški, zato
je v praksi manj razširjeno (Šlamberger, 2007, str. 1-3).
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4.5 ODKLONITEV SPREJEMA
Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma tisti, ki bi bil pisanje zanj po
tem zakonu dolţan sprejeti, brez zakonitega razloga noče sprejeti pisanja, ga
vročevalec pusti v stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v njenem hišnem
oziroma izpostavljenem predalčniku. Če tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata
stanovanja oziroma prostorov. Na vročilnici zapiše dan, uro in razlog odklonitve
sprejema ter kraj, kjer je pustil pisanje. Šteje se, da je s tem vročitev opravljena
(ZPP, 144. člen).

4.6 SPREMEMBA NASLOVA
Če stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se
konča postopek, spremeni naslov, mora to takoj sporočiti sodišču. Če tega ne stori,
odredi sodišče, da naj se vse nadaljnje vročitve v pravdi za to stranko opravljajo
tako, da se pisanje pritrdi na sodno desko. Vročitev velja za opravljeno po preteku
osmih dni, odkar je bilo pisanje pritrjeno na sodno desko. Če pooblaščenec oziroma
pooblaščenec za sprejemanje pisanj do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se
konča postopek, spremeni svoje stalno prebivališče ali stanovanje, pa tega ne sporoči
sodišču, se šteje, kakor da pooblaščenec sploh ne bi bil postavljen. Če tako ravna
začasni zastopnik, upravičen za sprejem pisanj, pa imenuje sodišče novega
začasnega zastopnika, ki se mu opravljajo vročitve (ZPP, 145. člen).

4.7 POOBLAŠČENEC ZA SPREJEMANJE PISANJ
Toţeča stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki je v tujini, in nima pooblaščenca v
Republiki Sloveniji, mora ob vloţitvi toţbe imenovati pooblaščenca za sprejemanje
pisanj v Republiki Sloveniji. Če toţeča stranka ali njen zakoniti zastopnik ne imenuje
pooblaščenca ob vloţitvi toţbe, imenuje sodišče na njegove stroške začasnega
zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj. Po njem naloţi toţeči stranki ali
njenemu zakonitemu zastopniku, da v določenem roku imenuje pooblaščenca za
sprejemanje pisanj. Če toţeča stranka ali njen zakoniti zastopnik v določenem roku
ne imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj, sodišče toţbo zavrţe. Sklep o
zavrnitvi toţbe se vroči toţeči stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku po
začasnem zastopniku, upravičenem za sprejemanje pisanj, ki ga je imenovalo
sodišče.
Toţeni stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki je v tujini, in nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, naloţi sodišče ob prvi vročitvi pisanj, da imenuje
pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji. Če toţena stranka ali njen
zakoniti zastopnik ne imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj, imenuje sodišče
na njene stroške začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, ter
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toţeno stranko ali njenega zakonitega zastopnika po imenovanem začasnem
zastopniku obvesti o tem imenovanju. Če stranka pooblaščencu za sprejemanje
pisanj prekliče pooblastilo in ne imenuje drugega pooblaščenca za sprejemanje
pisanj, se pisanja vročajo s pritrditvijo na sodno desko. Če pooblaščenec za
sprejemanje pisanj odpove pooblastilo, in stranka ne imenuje novega pooblaščenca
za sprejemanje pisanj v roku, ki ga določi sodišče, imenuje sodišče začasnega
zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, na njene stroške ter po tako
imenovanem začasnem zastopniku naloţi stranki, da imenuje pooblaščenca, se
vročitve opravljajo po začasnem zastopniku, ki ga je imenovalo sodišče. Stroški
začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, imenovanega za toţečo
stranko, se zaloţijo iz sredstev sodišča. Stroške začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, imenovanega za toţeno stranko, pa mora zaloţiti toţeča
stranka. Če toţeča stranka ne zaloţi stroškov, potrebnih za začasnega zastopnika za
sprejemanje pisanj, imenovanega za toţeno stranko, sodišče toţbo zavrţe. Določbe o
imenovanju pooblaščenca za sprejemanje pisanj za toţeno stranko se smiselno
uporabljajo za obvestilo drugega o pravdi in za imenovanje prednika (ZPP, 146.
člen).
Če je treba vlogo vročiti v tujino v tujem jeziku, sodišče pozove stranko, ki se mu
vloga vroča, da zaloţi stroške za prevod ali predloţi overjeni prevod vloge v jezik, v
katerem bo vloga lahko vročena. To velja tudi za priloge. Če stranka ne ravna v
skladu z navodilom iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je vloga umaknjena (ZPP,
146.a člen).
Če več oseb skupaj toţi in nimajo skupnega zakonitega zastopnika oziroma
pooblaščenca, jim sodišče lahko naloţi, naj imenujejo v določenem roku skupnega
pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Obenem sporoči toţnikom, koga izmed njih bo
štelo za skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj, če ga ti ne imenujejo sami.
Določba prvega odstavka tega člena velja tudi tedaj, če je več oseb toţenih kot
enotni sosporniki (ZPP, 147. člen).

4.8 UGOTOVITEV NASLOVA
Upravljalec zbirke podatkov je dolţan stranki, ki izkaţe pravni interes, sporočiti naslov
osebe, ki ji je treba vročiti pisanje. Pravni interes se izkaţe s potrdilom sodišča o
vloţitvi toţbe ali o obstoju pravde (ZPP, 148. člen).

4.9 VROČILNICA
Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in vročevalec. Prejemnik na
vročilnici z besedo zapiše dan prejema. Če prejemnik ne zna pisati ali če se ne more
podpisati, zapiše vročevalec njegov ime in priimek ter z besedo dan prejema, poleg
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tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal. Če prejemnik noče podpisati
vročilnice, zapiše vročevalec to na vročilnici. Z besedami navede še dan vročitve.
Šteje se, da je s tem vročitev opravljena. Če se vročitev opravi po tretjem odstavku
142. člena tega zakona, se na vročilnici navede dan, ko je bilo obvestilo puščeno
naslovniku, in dan, ko je bilo pisanje izročeno sodišču oziroma pošti. Če je bilo po
določbah tega zakona pisanje izročeno komu drugemu, ne pa tistemu, ki bi mu ga
bilo treba vročiti, navede vročevalec na vročilnici njuno medsebojno razmerje. Če je v
vročilnici netočno zapisan dan vročitve, se šteje, da je bila vročitev opravljena tistega
dne, ko je bilo pisanje izročeno. Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje
tudi drugače. Minister, pristojen za pravosodje, predpiše obliko in vsebino ovojnice in
vročilnice za vročanje v fizični obliki ter podrobneje predpiše obliko in način vročanja
po varni elektronski poti v pravdnem postopku (ZPP, 149. člen).

57

5 ANALIZA VROČANJA PO ZUP, ZKP IN ZPP
ZUP je bil v svoji zgodovini deleţen precejšnjih sprememb predvsem z namenom, da
se postopek poenostavi in da bi naslovnik pošiljko prejel. Ţe s samim nastankom
slovenskega ZUP je zakon uvedel obvezno osebno vročanje.
Vročitev po ZUP se lahko opravi na dva osnovna načina. Eden je po fizični, tudi tako
imenovani papirnati poti, in sicer praviloma preko Pošte Slovenije. Drugi način, ki naj
bi postal prevladujoč predvsem med organi in uporabniki, ki si velikokrat izmenjujejo
razne dokumente, pa je po elektronski poti. Dejansko ima ta način še precej
prostora, saj se še zelo veliko dokumentov po nepotrebnem pošilja po klasični poti,
čeprav bi lahko z elektronskim pošiljanjem precej prihranili. Klasično fizično pošiljanje
je precej drago, saj se dokumenti v veliki meri pošiljajo v priporočeni obliki s
povratnico, zato bi lahko z doslednejšo uporabo pošiljanja dokumentov po elektronski
poti ustvarili precejšnje prihranke.
Kot vprašljivo dejanje pri sami vročitvi po ZUP je predvsem vročanje pooblaščencu po
89. členu ZUP. Pooblaščenec ne potrebuje več pisnega pooblastila stranke, ampak
zadostuje njegova izjava, da ţeli prevzeti pošiljko za naslovnika. To pomeni, da lahko
pošiljko dejansko prevzame nekdo, ki ni ne v sorodu z naslovnikom niti ne stanuje na
istem naslovu. To je skratka oseba, ki le izrazi voljo pri vročevalcu, da bo prevzela
pošiljko. Pri tem pa vročevalec kljub sumu o obstoju dejanskega pooblastila same
vročitve ne sme zavrniti, ampak mora le-to izvesti. Da dejansko prihaja do
nepravilnosti, kaţe tudi praksa. Eden izmed primerov je sklep 214-92/2008-217, ki
ga je izdala Upravna enota Šentjur z dnem 14.11.2008, kjer je pošiljko sprejela
oseba, ki dejansko ni stanovala na istem naslovu niti je naslovnik nikoli ni pooblastil,
medtem ko je sam naslovnik bil v tujini. Vročanje se bistveno razlikuje glede na
dejstvo, ali je naslovnik prisoten ob poskusu vročitve in podpiše vročilnico, ali pa da
naslovnika ni najti na naslovu. V tem primeru mu mora vročevalec pustiti desni izvod
sporočila o prispelem pismu, levega pa mora po preteku 15 dneh, v kolikor naslovnik
pošiljke v tem času ne dvigne, poslati pošiljatelju pošiljke. Samo pošiljko pa mora
vročiti naslovniku kot navadno pošiljko.
ZUP tudi določa zaporedje dolţnega postopanja pošiljatelja pri odrejanju načina in
kraja vročitve. Če gre za zahtevo stranke, se prvi poskus vročitve opravi na naslovu
za vročanje, ki ni nujno naslov stalnega prebivališča, ampak se je institut »naslov za
vročanje« določil na osnovi Zakona o prijavi prebivališča. Če vročitev na tem naslovu
ni uspešna in vročevalec nima novega naslova, vrne pošiljko. Če vročevalec pozna
novi naslov, vročevalec o tem obvesti pošiljatelja in le-ta pošiljko vroči na tem
naslovu. Če tudi ta vročitev ne uspe, pošiljatelj preveri v registru prebivališča, kje ima
naslovnik naslov za vročanje. Če je le-ta drugačen kot naslov za vročanje, poskuša
vročiti še na tem naslovu. Če je naslov za vročanje enak kot naslov, kamor je
pošiljatelj ţe poskušal vročati, ali je bila vročitev neuspešna, se izvede vročanje z
javnim naznanilom. To pomeni, da se vročitev objavi na oglasni deski pošiljatelja in
na uradni elektronski oglasni deski e-uprava.
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Vročanje po ZKP ostaja ţe dlje časa brez drastičnih sprememb. Edina novost je
vročitev v elektronski obliki, ki pa dejansko v kazenskem postopku velja predvsem le
za odvetnike in izvedence, a v zelo majhnem obsegu za stranke. Ker ne obstaja
fikcija vročitve, je vročitev moţno opraviti le tako, da vročilnico ob prvem obisku
podpiše naslovnik oziroma gre za prisilno vročitev v roke, v kolikor prejemnik ne ţeli
prejeti pošiljke. Če naslovnika ni na danem naslovu, poizve vročevalec, kje in kdaj bi
ga mogel najti. Pusti mu pismeno sporočilo, da naj bo določenega dne ob določeni
uri v svojem stanovanju ali na delovnem mestu. Ob naslednjem obisku lahko
vročevalec, v kolikor ni naslovnika na danem mestu, ki mu ga je navedel v prvem
obvestilu, pošiljko vroči kateremu od odraslih druţinskih članov, ki je pisanje dolţan
prevzeti. Če tudi takšna vročitev ni moţna, se naslovniku pusti sporočilo o prispeli
pošiljki z navedbo, na katerem sodišču oziroma pošti lahko prevzame pošiljko.
Pri ljudeh, ki se na takšen način ţelijo izmakniti vročitvi, se sodišča praviloma
odločajo za vročitve preko svojih usluţbencev oziroma preko zasebnih vročevalcev, ki
so praviloma izvršitelji oziroma detektivi. V veliki večini neuspešnih vročitev oziroma
vrnjenih pošiljk na sodišče gre za to, da naslovnik dejansko ne stanuje na naslovu,
na katerem je prijavljen, ali pa da pošiljke ni dvignil, saj ne ţeli prevzeti pošiljke.
Dejansko je takšne vročitve moţno izvesti le z veliko mero prilagodljivosti, saj je
takšne stranke potrebno obravnavati individualno in se jim časovno prilagoditi, v
kolikor ţelimo uspešno opraviti vročitev.
Tudi vročanje po ZPP je doţivelo precejšnje spremembe, saj tako kot ZUP uporablja
fikcijo vročitve. Pozna tudi vročitev po elektronski poti. Dejansko je vročanje po ZPP
naravnano še bolj v smeri čimprejšnje vročitve pošiljke. Tako lahko vročevalec ob
prvem obisku, v kolikor naslovnika ni na danem naslovu, pošiljko izroči kateremu od
odraslih članov gospodinjstva, ki so ga dolţni sprejeti. Če tudi nobenega od
druţinskih članov ni na danem naslovu, vročevalec pošiljko pusti v hišnem ali
izpostavljenem predalčniku na danem naslovu. S tem se šteje, da je bila vročitev
opravljena. Če naslovnik nima predalčnika ali je le ta neuporaben, se na vratih
stanovanja pusti obvestilo z navedbo, kje je pošiljka, in rok, v katerem lahko
naslovnik pošiljko prevzame.
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6. ZAKLJUČEK
Vročanje je pomembno dejanje v samem postopku, pa naj se gre za upravni,
kazenski, civilni ali postopek o prekršku, saj je na dejanje vročitve vezano nadaljnje
ravnanje organa. Zelo pomemben je sam postopek fizične vročitve, saj je na pravilno
vročitev vezana pravnomočnost in izvršljivost, ki nastaneta po uspešni vročitvi.
Dejansko bi lahko trdili, da dokler ni opravljena pravilna vročitev, sam postopek, ki
ga je vodil organ, nima nobenih pravnih posledic. Samemu vročanju je zakonodajalec
v zadnjih letih posvetil precejšnjo pozornost, zato je prišlo do precejšnjih sprememb
v načinu vročanja, predvsem pri vročitvah po ZUP in ZPP, medtem ko vročanje po
ZKP ostaja brez večjih sprememb. Tako ZUP kot ZPP uporabljata fikcijo vročitve, v
kolikor naslovnik ne ţeli prevzeti pošiljke.
Za uspešno vročanje bi bilo potrebno zdruţiti oziroma upoštevati prednosti vsakega
posameznega zakona, ki določajo način vročitve. V posebnem zakonu oziroma
pravilniku o vročitvah bi ga bilo potrebno urediti v enoten način vročanja.
Glede na dejstvo, da ima sedaj vsak način vročanja svoj pomen po vsebini odločanja,
bi lahko posamezen način vročanja razlikovali le v začetku, kar pomeni, da bi lahko
razlikovali osebno in neosebno vročitev ob prvem obisku glede na vsebino in
pomembnost dokumenta v pošiljki.
Za osebno vročitev bi se, v kolikor naslovnika ne bi bilo na danem naslovu, tako ob
prvem obisku pustilo obvestilo, da naj počaka na naslovu ob naslednjem obisku.
Ob drugem obisku za osebno vročitev in prvem obisku za neosebno vročitev bi
pošiljko, v kolikor naslovnika ne bi bilo na danem naslovu, lahko prevzel oziroma bi
bil dolţan prevzeti tudi njegov polnoletni član gospodinjstva.
V kolikor nihče ne bi prevzel pošiljke, bi po določen času nastopila fikcija vročitve in
bi vročevalec pošiljko lahko pustil v nabiralniku. V kolikor bi bil ta neuporaben, bi
pošiljko nalepil na vrata stanovanja oziroma jo pustil na drugem primernem mestu,
za kar bi naredil zaznamek na povratnici.
S tem bi bile odpravljene določene teţave, ki se pojavljajo pri dosedanjem načinu
vročanja, predvsem z namenom izmikanja določenim obveznostim, kar pa pomeni
daljšanje postopkov.
Pri ZUP bi tako bilo odpravljeno predvsem to, da se vse bolj izmikajo vročitvi tako, da
iz nabiralnikov odstranijo ključavnice ali da so nabiralniki odklenjeni. S tem je
nabiralnik neuporaben in vročevalec takšno pošiljko vrne. Pošiljatelji v veliki meri
dosledno ne uporabijo moţnosti objave na oglasni deski, ampak poskušajo vročiti
pošiljko preko svojih usluţbencev ali pa preko zunanjih vročevalcev, kar pa povzroči
nadaljnje zavlačevanje postopka in nove stroške.

60

Pri ZKP bi bila tako moţnost fikcije vročitve v nabiralnik oziroma na vrata. Do sedaj to
ni moţno, zato se veliko pošiljk vrne pošiljatelju z oznako »ni dvignil«. Zaradi tega se
sodišča v drugo posluţujejo vročitve preko zunanjih vročevalcih, kar se resda
velikokrat pokaţe kot uspešno, vendar prinašajo tudi precejšnje stroške.
Še najbliţje predlaganemu načinu vročanja je ZPP, vendar se podobno kot pri ZUP
pri fikciji vročitve zatakne pri nabiralnikih, ki so vse bolj neuporabni zaradi
odstranjenih ključavnic oziroma tega, da so odklenjeni. V teh primerih fikcija vročitve
ni moţna.
Obstajati bi morala moţnost, da vročevalec takšno pošiljko vroči tako, da jo pripne
na vrata ali pusti na drugem primernem mestu. To dejanje označi na povratnici in s
tem zaključi vročitev.
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