
Formulare in slowenischer Sprache 
 

 

(Sprednja stran) 

 

Obvestilo o hrambi uradnega dokumenta  

Prejemnik/prejemnica 

Pošiljatelj/pošiljateljica ID 

Danes vam dokumenta 

 osebna vročitev uradnega dokumenta (npr. priporočeno pismo s povratnico – Rsa) 

 uradni dokument (npr. priporočeno pismo s povratnico – Rsb) 

na vašem naslovu nismo uspeli vročiti. Dokument bomo shranili. 
 
 

Dokument lahko prevzamete Uradni čas: 

  danes od  ure ponedeljek  ura 

  naslednji delovni dan torek  ura 

  naslednji delovni dan razen v soboto sreda  ura 

  od   četrtek  ura 

do   petek  ura 

 sobota  ura 

pri      

Prosimo, prinesite s seboj to obvestilo in veljavni osebni dokument. 

 

  

 vročitelj/vročiteljica, datum 

Obrazec 1 k 2. odst. 17.čl. avstrijskega Zakona o vročanju  Obrnite list! 
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(Hrbtna stran) 
 
 

Pomembne informacije! 
 
 
Četudi dokumenta ne prevzamete, lahko nastopijo pravni učinki vročitve (npr. začetek teka roka za vložitev 
pravnega sredstva): 
– načeloma velja, da je bil dokument dostavljen z dnem, ko je prvič pripravljen na prevzem. 
– drugače velja le v primeru, ko zaradi začasne odsotnosti od kraja prevzema (npr. zaradi dopusta ali 

zdravljenja v bolnišnici) niste mogli biti obveščeni o postopku vročitve. V tem primeru velja dokument kot 
vročen le, če ste se najpozneje predzadnji dan pred potekom roka vročitve vrnili na kraj vročitve in bi 
dokument lahko dvignili dan po vrnitvi; kot čas vročitve velja dan po vrnitvi na kraj vročitve. V kolikor je 
vro čitveni rok po vaši vrnitvi že potekel, prosimo, da nemudoma stopite v kontakt s 
pošiljateljem/pošiljateljico!  

 
Osebna vro čitev uradnih dokumentov (npr. priporo čeno pismo s povratnico – Rsa) je možna le 
naslovljencu/naslovljenki (oziroma  upravičenemu/upravičeni prejemniku/prejemnici).  
Razni dokumenti (npr. priporo čeno pismo s povratnico – Rsb)  se lahko vročijo tudi odraslim osebam, ki 
stanujejo na istem naslovu kot naslovljenec/naslovljenka, naslovljenčevemu/naslovljenkinemu 
delojemalcu/delojemalki ali delodajalcu/delodajalki. V primeru dvoma je potrebno dokazati, da je takšna oblika 
vročitve dovoljena.   
Uradni osebni dokumenti so dokumenti, opremljeni z imenom in fotografijo osebe, ki ji je dokument potrebno 
vročiti in so bili izdani na upravni enoti ali ustanovi javnega prava (npr. vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, 
potni list ali identifikacijska izkaznica). Za namen identifikacije ne veljajo  naslednja dokazila npr. obrazec za 
prijavo stalnega bivališča, dokazilo o državljanstvu, rojstni list ali poročni list, krstni list, šolsko spričevalo, 
varčevalna knjižica ter vsi dokumenti, na katerih slika ali osebni opis imetnika/imetnice dokumenta niso več 
veljavni oziroma pri izdaji katerih se identiteta imetnika ni preverjala.  
 

Potrdilo o prevzetju 
Danes sem prejel/a dokument, naveden na sprednji strani obvestila. 

 
 
 

Datum   Podpis  
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Obvestilo o hrambi 
uradnega dokumenta, pripravljenega za prevzem 

 

Pošiljatelj/Pošiljateljica: < POŠILJATELJ/POŠILJATELJICA > 

ID:  < ID > 

Naslovnik/Naslovljenka: < IME / OZNAKA > 

Vročitev < s / brez > povratnico 

Dokument lahko prevzamete na naslovu < NASLOV > 

Prvo obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA > 

Drugo obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA > 

Rok prevzema: < DATUM > ob  24.00 uri 

< ELEKTRONSKI PODPIS VROČITELJA > 
 
 

Pomembne informacije!  
 

1. Drugo obvestilo se pošlje, če dokumenta niste prevzeli v roku 48 ur po poslanem prvem obvestilu.  

2. Dokument lahko prevzamete le z vašo digitalno kartico državljana ali (po osebnem dogovoru z 

vašim vročiteljem) s pomočjo samodejno sproženega podpisa. 

3. Dokument velja kot vročen najpozneje takrat, ko je prevzet. 

4. Četudi dokumenta ne dvignete, velja za vročenega, v kolikor je vsaj eno od obeh obvestil prispelo 

najpozneje dan pred iztekom roka za dvig dokumenta. 

5. V kolikor je bilo poslano tudi drugo obvestilo, velja za trenutek vročitve sledeče: 

– Načeloma nastopijo pravni učinki vročitve (npr. začetek teka roka za vložitev pravnih sredstev) prvi 

delovni dan po poslanem drugem obvestilu (v kolikor ste dokument že prevzeli; primerjajte 3. 

točko). 

– V kolikor v trenutku, ko je bilo poslano drugo obvestilo, prvega še niste prejeli, je bistveno le to, da 

je prispelo eno od obvestil (vseeno katero): pravni učinek vročitve nastopi na dan po prejetem 

obvestilu (v kolikor ste dokument že prevzeli; primerjajte 3. točko). 

6. Če ste vročitelju posredovali več elektronskih naslovov, je v primeru vprašanja, ali dokument velja 

kot vročen (primerjajte 4. točko), odločilen čas dostave prvega obvestila. Čas vročitve (primerjajte 5. 

točko) se v takšnem primeru ravna po času prve pošiljke oziroma prve dostave katerega koli obvestila. 

 
 
 
 
Obrazec 7 k 1. in 2. odst. 35.čl. in 36 čl. avstrijskega Zakona o vročanju 
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Obvestilo o hrambi 

uradnega dokumenta, pripravljenega za prevzem 
 

Pošiljatelj/Pošiljateljica: < POŠILJATELJ / POŠILJATELJICA > 

ID:  < ID > 

Naslovnik/Naslovljenka: < IME / OZNAKA > 

Vročitev s potrdilom o vročitvi 

Dokument lahko prevzamete na naslovu < NASLOV > 

Prvo elektronsko obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA > 

Drugo elektronsko obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA > 

Rok prevzema: < DATUM > ob  24.00 uri 

< ELEKTRONSKI PODPIS VROČITELJA > 
 
 

Pomembne informacije!  
 

1. Drugo elektronsko obvestilo se pošlje le, če dokumenta niste prevzeli v roku 48 ur po poslanem prvem 

obvestilu. V kolikor dokumenta ne boste prevzeli v naslednjih 24 urah, boste prejeli še obvestilo po pošti na 

naslov, ki ste ga navedli vročitelju. 

2. Dokument lahko prevzamete le z vašo digitalno kartico državljana ali (po osebnem dogovoru z vašim 

vročiteljem) s pomočjo samodejno sproženega podpisa. 

3. Dokument velja kot vročen najpozneje takrat, ko je prevzet. 

4. Četudi dokumenta ne prevzamete, lahko nastopijo pravni učinki vročitve (npr. začetek teka roka za 

vložitev  pravnega sredstva): 

- Načeloma velja, da je dokument kot vročen tretji delovni dan po tem, ko je bilo obvestilo poslano po 

pošti. V kolikor ste vročitelju posredovali več naslovov, se čas vročitve ravna po tem, katero obvestilo je 

bilo poslano najprej. 

- Drugače velja le v primeru, če v času, ko je tekel rok za prevzem, niste mogli biti obveščeni o 

elektronskih obvestilih in zaradi začasne odsotnosti od kraja prevzema (npr. zaradi dopusta ali 

zdravljenja v bolnišnici)  niste mogli biti pravočasno obveščeni o po pošti poslanem obvestilu. V tem 

primeru velja dokument kot vročen le, če ste se najpozneje predzadnji dan pred potekom roka vročitve 

vrnili na kraj vročitve; kot čas vročitve velja dan po vrnitvi na kraj vročitve. V kolikor je vročitveni rok po 

vaši vrnitvi že potekel, prosimo, da nemudoma stopite v kontakt s pošiljateljem/pošiljateljico! 

 
 
 
 
 
 
Obrazec 8 k 1. in 2. odst. 35.čl. avstrijskega Zakona o vročanju 
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(Sprednja stran) 

Obvestilo o  hrambi 
uradnega dokumenta, pripravljenega za prevzem 

 

<Opomba o pristojbini> 

 

Pošiljatelj/Pošiljateljica: < 
POŠILJATELJ/POŠILJATELJICA > 

 

ID: < ID > Prejemnik/Prejemnica: 

Naslovnik/Naslovljenka: < IME / OZNAKA >  

Vročitev s potrdilom o vročitvi  

Dokument lahko prevzamete na naslovu <NASLOV>. 
 

Rok prevzema poteče dne <DATUM> ob 24.00 uri 
 

<PRIKAZ ELEKTRONSKEGA PODPISA VROČITELJA >  

Obrazec 9 k 2. odst. 35.čl. avstrijskega Zakona o 

vročanju  Prosimo, obrnite list! 

 

  

 
 
 
 

(Hrbtna stran) 

Pomembne informacije! 

 

1. Poslali smo vam že dve elektronski obvestili o hrambi vašega dokumenta. 
2. Dokument lahko prevzamete le z vašo digitalno izkaznico državljana ali (po osebnem 
dogovoru z vašim vročiteljem) s pomočjo samodejno sproženega podpisa. 
3. Dokument velja kot vročen najpozneje takrat, ko je prevzet. 
4. Četudi dokumenta ne prevzamete, lahko nastopijo pravni učinki vročitve (npr. začetek teka 
roka za vložitev pravnega sredstva): 
- načeloma velja, da je dokument kot vročen tretji delovni dan po tem, ko je bilo obvestilo 

poslano po pošti. V kolikor ste vročitelju posredovali več naslovov, se čas vročitve ravna po 
tem, katero obvestilo je bilo poslano najprej. 

- drugače velja le v primeru, če v času, ko je tekel rok za prevzem, niste mogli biti obveščeni o 
elektronskih obvestilih in zaradi začasne odsotnosti od kraja prevzema (npr. zaradi dopusta ali 
zdravljenja v bolnišnici) niste mogli biti pravočasno obveščeni o po pošti poslanem obvestilu. V 
tem primeru velja dokument kot vročen le, če ste se najpozneje predzadnji dan pred potekom 
roka vročitve vrnili na kraj vročitve; kot čas vročitve velja dan po vrnitvi na kraj vročitve. V 
kolikor je vročitveni rok po vaši vrnitvi že potekel, prosimo, da nemudoma stopite v kontakt s 
pošiljateljem/pošiljateljico! 
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