
Obvestilo o hrambi
uradnega dokumenta, pripravljenega za prevzem

Pošiljatelj/Pošiljateljica: < POŠILJATELJ/POŠILJATELJICA >
ID: < ID >

Naslovnik/Naslovljenka: < IME / OZNAKA >
Vročitev < s / brez > povratnico/(e)
Dokument lahko prevzamete pod prikazovalnim modulom na < NASLOVU >
Prvo obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA >

Drugo obvestilo je bilo poslano: < DATUM, URA >
Rok prevzema: < DATUM > ob 24.00
< ELEKTRONSKI PODPIS PRIKAZOVALNEGA MODULA >

Pomembne informacije!

A) Vročitev s povratnico

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

2. Dokument, vročen s povratnico, lahko prevzamete le z vašo digitalno kartico državljana ali preko

vmesnika, povezanega z uporabo varne tehnologije.

3. Pravni učinki vročitve (npr. začetek teka roka za vložitev pravnih sredstev) načeloma nastopijo prvi

delovni dan po poslanem prvem obvestilu (v kolikor ste dokument že prevzeli, prim. 4. točko). Sobote se

ne štejejo kot delovni dnevi.

Šteje se, da vročitev ni bila opravljena, če obvestil niste prejeli, vendar začne veljati z naslednjim dnem

po prejemu obvestila v roku prevzema.

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

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

najpozneje dan pred iztekom roka za prevzem dokumenta (prim. 6. točko).

6. Šteje se, da vročitev ni bila opravljena, če:

– niste bili seznanjeni z elektronskimi obvestili

ali

– ste bili z njimi sicer seznanjeni, vendar ste bili med rokom prevzema začasno odsotni z vseh

prevzemnih mest. V tem primeru bo vročitev začela veljati naslednji dan po vrnitvi na eno od prevzemnih

mest v roku prevzema, v katerem bi bilo mogoče prevzeti dokument.

7. Če ste posredovali več elektronskih naslovov in je bilo isto obvestilo poslano na več elektronskih

naslovov, je odločilen čas dostave prvega obvestila.
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B) Vročitev brez povratnice

1. Drugo obvestilo ne bo poslano.

2. Dokument se šteje za vročen s časom, ko je prvič pripravljen za prevzem.

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