
Naslov naslovnika

Naročam, da se:

1. Prispele pisemske pošiljke zaradi:

preselitve (stalne ali začasne)      drugih razlogov

prepošljejo na naslov

2. Prispele paketne pošiljke in pošiljke Hitre pošte prepošljejo na naslov

3. Pošiljke, ki imajo v naslovu oznako poštno ležeče, dostavijo na naslov

V primeru vrnitve pošiljke pošiljatelju po 1., 2. in 3. točki soglašam, da pošiljatelja seznanite z mojim novim naslovom.

4. Prispele pošiljke hranijo kot poštno ležeče 30 dni.

5. Pošiljke vročajo meni osebno.

6. Priporočena pisma brez storitve dostavijo v moj hišni ali izpostavljeni predalčnik brez potrditve prevzema.

7. Pošiljke (razen pisem v pravdnem postopku, pisem v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega

registra brez likvidacije, pisem v upravnem postopku in pisem v kazenskem postopku) ne dostavljajo,

 , ampak se mi dostavljajo naslednji delovni dan.

8. Nakaznice nakazniškega računa za izplačilo pokojnin, obvestila ZPIZ (ustrezno podčrtaj) ne dostavljajo, ampak se hranijo na pošti 30 dni.

Pisma v pravdnem postopku, pisma v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, pisma v upravnem

postopku in pisma v kazenskem postopku se vročajo po posebnih zakonih.

Podaljšam veljavnost naročila do  (največ 1 leto)

(podpis naslovnika)

Naslovnikovo naročilo

Obr. P-74 Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 MARIBOR
Identifikacijska številka: SI25028022 

Pošta:

Pošta:

pismonoši dostavnega okraja

pismonoši dostavnega okraja

,

,

izročilnem oddelku.

izročilnem oddelku.

Številka:

Številka:

Naslovnikovo naročilo zabeleženo pri:

Naslovnikovo naročilo zabeleženo pri:

(podpis naslovnika)

(podatki o istovetnosti) (podpis poštnega delavca)

(podpis poštnega delavca)

(podpis poštnega delavca)

V

V

, dne

, dne

Naročilo velja od          do .

Naročilo lahko velja največ 1 leto z možnostjo večkratnega podaljšanja, razen točk 6, 7 in 8, ki lahko veljajo do preklica.

10.

9. Vročitev  priporočenega  pisma  brez  storitve  in blagovnega  pisma  s podpisom  brez  storitve  v moj hišni  ali  izpostavljeni  predalčnik  brez  potrditve  prevzema.
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