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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
 
 

1.  Napoved spremembe kuvert – vročilnic za vročanje po  
upravnem postopku (ZUP) obr. 0,44… 

 
Obveščamo vas, da bodo po informacijah Ministrstva za javno upravo RS,  
meseca maja 2008, spremenjene vse kuverte za osebno vročanje po splošnem 
upravnem postopku ZUP – u : 

                 
0,44  Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom   
  format vrečke A5 - za laserski tiskalnik  

 

Obstoječe kuverte so na zalogi. 
 
0,44/1 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom   
  format vrečke A4 - za laserski tiskalnik  
   

Kuvert ni več na zalogi, nove bomo založili maja 2008.  
 

Kot začasno nadomestilo za kuverte obr. 0,44/1, lahko kupcem 
ponudite samolepilno vročilnico obr. 0,44 L. Nalepljena na običajne 
kuverte formatov A4, nadomesti tudi standardne kuverte obr. 0,44/1 
(samo za laserske printerje, z A4 vrečko za vlaganje).  

 
0,44/2 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom   
  format vrečke A4 – za iglični tiskalnik 

 

Obstoječe kuverte so še na zalogi. 
 

0,44/3 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 
sporočilom   

  format vrečke A5 – za iglični tiskalnik 
 

Obstoječe kuverte so še na zalogi. 
 
 
 
 
 

Vse obstoječe kuverte obr. 0,44… so veljavne.  
 
Nove – spremenjene kuverte bomo imeli na zalogi v drugi polovici meseca maja 
2008. O točnem datumu izida novih kuvert in trajanju prehodnega roka, v 
katerem bodo še veljale stare kuverte, vas obvestimo v začetku maja 2008.  
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             2.  Vročilnica (samolepilna) za vročanje po ZUP-u      NOVO! 
obr. 0,44 L 

 
Ponovno vas obveščamo, da imamo na zalogi različico vročilnice po ZUP-u, v 
obliki samolepilnega lista obr. 0,44 L (glejte pisnemu obvestilu priložen vzorec): 
 
0,44 L Vročilnica za vročanje po ZUP-u,  samolepilni list 
              (format A4, na zadnji strani trije samolepilni trakovi) 
 

Obstoječe vročilnice – samolepilni listi so na zalogi. 
 
Nov obrazec - nalepka nima oblike vrečke oz. kuverte, vanj ni mogoče 
vložiti gradiva, temveč se s pomočjo lepilnih trakov enostavno prilepi na 
kakršnokoli večjo kuverto (od vključno  formata A4 dalje). 
Vročilnica - samolepilni list obr. 0,44 L je torej namenjen predvsem vročanju 
večjih gradiv, ki jih fizično ni mogoče vložiti v vrečke standardnih kuvert 0,44… in 
jih po ZUP – u pošiljajo  institucije (upravne enote, geodetske uprave…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj in 
01/30 69 836 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali 
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 23. 4. 2008 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


