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Obvestilo ohrambi uradnega dokumenta, pripravljenega za prevzem

Pošiljatelj/Pošiljateljica: < POŠILJATELJ/ POŠILJATELJICA>
ID: < ID >
Naslovnik/Naslovljenka: < IME / OZNAKA>
Vročitev < s / brez > potrdila o vročitvi
Dokument lahko prevzamete pri vašem vročitelju na naslovu < NASLOV >
Prvo obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA>
Drugo obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA>
Konec roka prevzema, dne < DATUM > ob 24.00 uri
< ELEKTRONSKI PODPIS VROČITELJA >

Pomembne informacije!
1.

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

obvestilu.
2.

Dokument, ki se vroča s potrdilom o vročitvi ali posreduje dokazno, lahko prevzamete le z vašo

digitalno kartico državljana ali (po posebnem dogovoru z vašim vročiteljem) s pomočjo samodejno
sproženega podpisa.
3.

Praviloma nastopijo pravni učinki vročitve (npr. začetek teka rokov za vložitev pravnih sredstev) prvi

delovni dan po posredovanju prvega obvestila (razen v kolikor ste dokument že prevzeli; primerjajte 4.
točko). Sobota se ne šteje kot delovni dan.
Vročitev ni opravljena, če ne dobite obvestil, je pa veljavna naslednji dan po prispetju obvestila v roku za
prevzem.
4.

Dokument velja kot vročen najpozneje s prevzemom.

5.

Četudi dokumenta ne prevzamete, velja za vročenega, v kolikor vsaj eno od obeh obvestil prispe na

vaš naslov najpozneje dan pred iztekom roka za prevzem dokumenta (toda primerjajte 6. točko).
6.

Vročitev ni opravljena, če

–

niste vedeli za elektronska obvestila ali

–

ste zanje sicer vedeli, a ste bili v roku za prevzem ne samo začasno odsotni z vseh krajev vročitve. V
tem primeru je vročitev opravljena naslednjega dne po vrnitvi na enega od krajev vročitve v roku za
prevzem, ko bi dokument lahko prevzeli.

7.

Če ste vročitelju posredovali več elektronskih naslovov in se isto obvestilo posreduje na več

elektronskih naslovov, je odločilen čas prvega posredovanja obvestila.

Obrazec 7 k 1. in 2. odst. 35. čl. ter 36. čl. avstrijskega Zakona o vročanju
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Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bka.gv.at/verifizierung

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

