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Poizvednica
Pošta:

Številka: Številka zadeve:

Razlog za poizvedovanje       Nevročljivost (izguba, kraja)  
 

Sprejemna pošta:  

 Sprejemna številka: 

Datum sprejema:   

Vrsta pošiljke: Storitve:          

Označena vrednost pošiljke (EUR): 

Odkupnina (EUR): 

Masa (g):

Opis zunanje ovojnine: Natančen opis vsebine:

Prijavil: Poštnina:

Razlog za poizvedovanje: Črtna koda: enolična oznaka pošiljatelja

Naziv in naslov pošiljatelja:

Naziv in naslov naslovnika:
 
 

 

a) Pošiljka je bila vročena dne:

(podpis naslovnika) (podpis pošiljatelja)

(podpis poštnega delavca)

b) Pošiljka ni bila vročena. Naslovniku je bilo dne:

• v hišnem/izpostavljenem predalčku/poštnem predalu

puščeno obvestilo/sporočilo o prispelem pismu.

 
• na vratih stanovanja/poslovnega prostora/delavnice  

• drugem primernem mestu

• odkupnina nakazana  

d) Pošiljka

 
• vročinica/povratnica vrnjena  

• potrjeni dokumenti vrnjeni

• ni prispela na naslovno pošto
Izjava pošiljatelja in naslovnika
Potrjujem, da mi poizvedovana pošiljka do danes ni bila vročena

• dobavnica vrnjena

• preposlana na naslov je na izročilni pošti

naslovnik obveščen dne

• se hrani kot neizročljiva

• 

Datum:

• drugo:

• drugo:

c) Pošiljka vrnjena pošiljatelju: Potrditev poizvednice:

• naslovnik je neznan  

dne:  

dne:  

 
• preseljen

• odsoten

• ni dvignil

• drugo:

Naslovnik pošiljke ni prevzel v roku za prevzem, zato je bila pošiljka po poteku tega roka dne:

• puščena v hišnem/izpostavljenem predalčniku/poštnem predalu  
 
• vrnjena pošiljatelju, ker naslovnik:

• nima hišnega/izpostavljenega predalčnika

• hišni predalčnik je neuporaben

Pošiljatelj:

• vrnjeno pošiljko prevzel

• vrnjena pošiljka ni bila vročena

Neizvedena, napačno, nepopolno izvedena storitev, prekoračitev roka prenosa
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