
PREGLED STORITEV, KI JIH OPRAVLJA POGODBENA POŠTA 

Zap. 

št. 
Vrsta storitve

1 Standardno pismo, navadno pismo, dopisnica

2 Standardno pismo prednostno, navadno pismo prednostno, dopisnica prednostno

3 Tiskovina

4 Navadni paket

5 Priporočeno pismo

6 Priporočeno pismo prednostno

7 Vrednostno pismo

8 Vrednostno pismo prednostno

9 Paket

10 Blagovno pismo brez sledenja

11 Priporočeno pismo s storitvijo (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov)

12 Priporočeno pismo prednostno s storitvijo (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov)

13 Blagovno pismo s sledenjem (odkupnina, osebna vročitev, podpis dokumentov)

14 Blagovno pismo s podpisom (odkupnina, osebna vročitev, podpis dokumentov)

15 Pismo v pravdnem postopku in pismo v kazenskem postopku - posredno, ZSReg/ZFPPIPP pismo

16 Pismo v pravdnem postopku, pismo v upravnem postopku in pismo v kazenskem postopku

17 ZSReg/ZFPPIPP pismo

18 Priporočeno pismo za dostavo v hišni predalčnik

19 Paket s storitvijo (povratnica, pazljivejše ravnanje, odkupnina, vrednost, vplačnina po pogodbi)

20 Pošiljka za slepe in slabovidne do 7 kg

21 Pošiljka za slepa in slabovidne prednostno do 7 kg

1 Izročanje knjiženih pošiljk

2 Porto poštnina

3 Poštne storitve po pošiljateljevem naročilu

4 Sprememba ali dopolnitev naslovnikovega naslova na pošiljki

5 Vrnitev pošiljke pred ali po odpravi s sprejemne pošte

6 Obremenitev pošiljke z odkupnino, sprememba ali črtanje zneska odkupnine

7 Obremenitev pošiljke z odkupnino, sprememba ali črtanje zneska odkupnine (za odkupnino brez naloga)

8 Hramba pošiljke po preteku roka za prevzem (do 15 dni)

9 Vračanje pošiljke pred odpravo

10 Črtanje zneska odkupnine

11 Poizvedovanje po pošiljki

12 Naknadno poizvedovanje po pošiljki (po treh mesecih)

13 Vračanje paketa, poslovnega paketa, palete, tovora ali Hitre pošte
14 Vračanje priporočenega ali blagovnega pisma s storitvijo odkupnina
15 Vpis pošiljk v popis oddanih pošiljk ali oddajnico (vrstica)
16 Izpolnjevanje potrdila o oddaji pošiljke (na potrdilo)
17 Izpolnjevanje spremnih listin (na spremno listino)
18 Lepljenje znamk za več kot 10 pošiljk (na znamko)
19 Odtis štampiljke z oznako o plačani poštnini za več kot 10 pošiljk (na pošiljko)
20 Izdaja fotokopije poštnih in drugih listin

21 Izročanje navadnih pošiljk prek poštnega predala/mesec

1 Standardno pismo, navadno pismo, dopisnica, tiskovina

2 Standardno pismo s storitvijo, navadno pismo s storitvijo, dopisnica s storitvijo, tiskovina s storitvijo (prednostno)

3 Priporočeno pismo

4 Vrednostno pismo

5 Paket - države EU, paket - druge evropske države, paket - ZDA in Kanada, paket - ostali svet

6 Standard. pismo, nav. pismo, dopisnica, tiskovina s storitvijo

7 Priporočeno pismo s storitvijo (povratnica, jamstvo vsebine do 100 EUR)

8 Pismo s slednjem - dokumenti - (jamstvo vsebine do 100 EUR)

9 Blagovno pismo brez sledenja 

10 Blagovno pismo s sledenjem (jamstvo vsebine do 100 EUR)

11 Blagovno pismo s podpisom (jamstvo vsebine do 100 EUR)

12 Paket s storitvijo (povratnica, pazljivejše ravnanje, prednostno)

13 Pošiljka za slepe in slabovidne do 7 kg

14 Pošiljka za slepe in slabovidne do 7 kg s storitvijo (prednostno)

Poštne storitve - mednarodni poštni promet

Velja  od 1. julij 2021

Poštne storitve - notranji poštni promet

Ostale poštne storitve - notranji poštni promet
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Zap. 

št. 
Vrsta storitve

1 Porto poštnina

2 Poštne storitve po pošiljateljevem naročilu

3 Poizvedovanje po pošiljki

4 Vračanje paketa, mednarodnega poslovnega paketa ali palete - mednarodni

5 Vračanje mednarodnega poslovnega paketa Hrvaška

a) Plačilni promet (posamezno plačilo do vrednosti 1.000,00 EUR)

1 Vplačilo obrazca UPN QR (razen vplačil v humanitarne namene in pogodbenih vplačil) 

2 Vplačilo obrazca UPN QR pogodbene stranke po pogodbeni ceni

3 Vplačilo obrazca UPN QR v humanitarne namene 

4 Čezmejno  gotovinsko plačilo z obrazcem UPN QR

b) Osebni računi fizičnih oseb, varčevalni računi

1 Polog oz. vplačilo na Varčevanje do največ 2.000 EUR

2 Polog oz. vplačilo na TRR Nove KBM fizične osebe do največ 2.000 EUR

3 Dvig oz. izplačilo z Varčevanja do največ 2.000 EUR

4 Dvig oz. izplačilo s TRR Nove KBM fizične osebe do največ 2.000 EUR

5 Izpis prometa

6 Negotovinsko plačilo UPN QR in čezmejno plačilo v EUR v breme TRR FO  do vrednosti največ 3.000,00 EUR  

7 Izplačilo gotovine prek POS terminala 

8 Informacija o stanju na računu NKBM

9 Telefonski klici v banko v skladu z navodili in obvestili

c) Transakcijski računi pravnih oseb, zasebnikov (omejitev zneskov)

1 Dvig oz. izplačilo gotovine s TRR NKBM pravne osebe, zasebnika do vrednosti največ 1.000,00 EUR

2 Polog oz. vplačilo gotovine na TRR NKBM pravne osebe, zasebnika do vrednosti največ 3.000,00 EUR

3 Negotovinsko plačilo UPN QR s TRR pravnih oseb, zasebnikov Nove KBM  do vrednosti največ 3.000,00 EUR

4 Informacija o stanju na TRR NKBM pravne osebe, zasebnika

1 Vplačilo poštne nakaznice do vrednosti največ 1.000,00 EUR

2 Izplačilo poštne nakaznice/kos

1 Izpis obrazca UPN QR

2 Izpis obrazca UPN QR, ki po izpisu ni vplačan na pošti

3 Izpis poštne nakaznice

4 Prevzem kovancev (nad 50 kos)

1 Znamke

2 Dopisnice

3 Kuverte

4 Paketna embalaža

5 Obrazec UPN QR

6 Voščilnice in razglednice

7 Nalepka AKOS

8 Zalepka varnostna

9 Hišni predalčnik

10 Virtualne kartice

11 Oddajna knjiga

12 Sveče

1 Prodaja srečk

2 Sprejem (vplačilo) športnih stav

3 Sprejem (vplačilo) v igro GOL napoved

4 Sprejem (vplačilo) v igro TOTO GOL

5 Sprejem (vplačilo) na e-račun

1 Prodaja srečk

2 Sprejem (vplačilo) LOTO in ostale igre

3 Sprejem (vplačilo) EUROJACKPOT

4 Sprejem (vplačilo) VIKINGLOTTO

Ostale storitve

Prodaja poštnih vrednotnic in blaga

Storitve Športne loterije

Storitve Loterije Slovenije

Poštne nakaznice (do vrednosti 1.000,00 EUR)

Ostale poštne storitve - mednarodni poštni promet

Bančne in finančne storitve za Novo KBM

Stran 2 od 2


