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MojPaket – 
za vse vrste pošiljk

* Če uporabljate spremnice večjega formata (A5), mora biti osnovna ploskev paketa dovolj velika, 
da lahko spremnico na paket nalepite tako, da ne sega čez rob embalaže.

**Če je blago pripravljeno na paleti, se upošteva skupna višina merjena od tal (paleta in vsebina).

V tem priročniku najdete osnovne informacije pošiljkah MojPaket (MojPaket Mini, 
MojPaket Midi, MojPaket Midi več kos, MojPaket Maxi, MojPaket Maxi več kos) in dodatnih 
storitvah, ki jih lahko izberete pri posamezni vrsti pošiljke. V priročniku so navedena tudi 
navodila za pakiranje in označevanje pošiljk (za pripravo spremnih in sprejemnih listin, ki 
jih je treba priložiti ob oddaji pošiljk) pošiljke), iz matrike dodatnih storitev pa je razvidno, 
katere dodatne storitve so omogočene pri posamezni vrsti pošiljke. 

NAZIV Najmanjša 
velikost
(d x š x v)

Največja 
velikost
(d x š x v)

Kombiniran
obseg 
(d + 2 x š + 2 x v) 

Največja 
masa

Opombe

MojPaket Mini 16 x 11 x 2 cm* 40 x 30 x 15 cm – 0,5 kg –

MojPaket Midi 16 x 11 x 2 cm* 120 x 60 x 60 cm ≤ 360 cm 31,5 kg Če najdaljša 
stranica presega 
120 cm, kombiniran 
obseg ne sme 
presegati 360 cm; 
najdaljša stranica 
ne sme presegati 
160 cm.

MojPaket Maxi 16 x 11 x 2 cm** – ≤ 600 cm 1.000 kg Najdaljša stranica 
(d) ne sme 
presegati 250 cm, 
višina (v) ne sme 
presegati 180 cm**

Velikost in masa
Pošiljatelj lahko pri oddaji določene pošiljke, glede na velikost in maso, izbira med naslednjimi storitvami:
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Dodatne storitve
Pri oddaji določene vrste pošiljke lahko v skladu z matriko dodatnih storitev izbirate med naslednjimi dodatnimi storitvami:

Oznaka Storitev Označitev dodatne storitve 
na spremnici

ODK Odkupnina
Pošiljka bo vročena naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska 
odkupnine. Na spremnico mora pošiljatelj napisati znesek odkupnine. 
Pošiljatelj mora s pošiljko oddati tudi ustrezno izpolnjen vplačilni dokument 
(obrazec UPN QR – vzorec izpolnjenega obrazca najdete v nadaljevanju). 

VPL PG Vplačnina po pogodbi
Strošek vplačnine za vplačilni dokument, ki je priložen pošiljki s storitvijo 
Odkupnina, prevzame pošiljatelj. To pomeni, da se od naslovnika izterja 
samo znesek odkupnine. 

ODKBN Odkupnina brez naloga
Pošiljka bo vročena naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska 
odkupnine, pošiljki ni priložen vplačilni dokument. Na spremnico mora 
pošiljatelj napisati znesek odkupnine. Zneski odkupnin se pošiljatelju 
nakazujejo zbirno, po v pogodbi navedeni dinamiki (npr. dnevno, 
tedensko, mesečno).

AR Povratnica
Pošiljka bo vročena naslovniku proti podpisu na posebnem obrazcu 
Povratnica – Advice of receipt, ki bo po vročitvi pošiljke vrnjen pošiljatelju 
kot navadno pismo. Povratnico izpolni pošiljatelj in jo odda skupaj s pošiljko 
(pritrdi jo na pošiljko). 

RMA Ročna manipulacija
Storitev se označi na pošiljki, ki je nepravilne (ostri, štrleči deli) ali valjaste 
oblike (tulci), ali če pošiljka vsebuje različne tekočine ali sipke snovi, ki niso 
pakirane v ustrezno transportno embalažo.

DO10.URE 

PO16.URI

D.18-20.U

Čas dostave – oznake* 
Za določena dostavna območja (priloga 1) lahko pošiljatelj izbere okvirni 
čas dostave: 
• dostava do 10. ure, 
• dostava po 16. uri,
• dostava med 18. in 20. uro – mesto Ljubljana.

Če prispe pošiljka na pošto v soboto in pošta ob sobotah na naslov 
naslovnika izvaja dostavo, bo pošiljka dostavljena le v dopoldanskem času.

PPN Poštnino plača naslovnik
Poštnino za prenos pošiljke plača naslovnik. 

*Storitve se izvajajo le ob delavnikih, in sicer od ponedeljka do petka.
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Oznaka Storitev Označitev dodatne storitve  
na spremnici

DOB Dobavnica
Naslovnik/prevzemnik potrdi prevzem pošiljke tudi s podpisom dobavnice, 
ki je priložena pošiljki; podpisana dobavnica bo vrnjena pošiljatelju. 
Pošiljatelj mora dobavnico pritrditi na pošiljko (predlagamo, da jo vložite v 
vrečko (žepek) za prenos dokumentov).

POD 
PODL

Podpis dokumentov
Naslovnik potrdi prevzem pošiljke tudi s podpisom dokumenta, ki je 
priložen pošiljki; naslovnik mora ob vročitvi predložiti osebni dokument, 
opravi se preveritev/vpis podatkov; podpisan/izpolnjen dokument 
bo vrnjen pošiljatelju. Pošiljatelj mora dokument pritrditi na pošiljko 
(predlagamo, da ga vložite v vrečko (žepek) za prenos dokumentov).

Izvaja se tudi v brezpapirni obliki, v tem primeru se izbere storitev Podpis 
dokumentov – Leanpay ali oznaka “PODL”

“8DNI”
Vračanje po 8 dneh
S to storitvijo pošiljatelj skrajša rok, v 
katerem mora naslovnik prevzeti pošiljko, 
na 8 dni (običajni rok prevzema je 15 dni). 
Po izteku tega roka bo pošiljka vrnjena 
pošiljatelju.

“DVS”
Dostava z vnosom
Pošiljka se dostavi v prostor, ki ga določi 
naslovnik (npr. v določen prostor v 
stanovanju ali v poslovnem prostoru 
naslovnika). Za lažjo organiziranje dostave 
in uspešno izvedeno dostavo pošiljke, 
na spremnico navedite tudi telefonsko 
številko naslovnika.

Pred naročilom naslovniku pojasnite, 
da se dostava izvede v primeru, da je 
dostavna pot varna in je možen neoviran 
dostop. Storitev se ne izvede, če je otežen 
dostop in posledično obstaja tveganje za 
poškodbe zaposlenih, blaga in/ali objekta 
oz. prostorov v objektu (npr. hoja po ozkih, 
strmih, zavitih stopnicah, ozki hodniki,…).

“D+1”*
Garancija dostave naslednji dan*

Pošiljka se dostavi naslovniku naslednji 
delovni dan po opravljenem sprejemu.

“ORB”
Odvoz reklamiranega blaga
Ob dostavi novega blaga se od naslovnika 
prevzame istovrstno reklamirano blago.

Pozor: Pred naročilom naslovniku 
pojasnite, da se storitev izvede le v 
primeru, če je blago pripravljeno in 
ustrezno zaščiteno za odvoz. 

“OSB”
Odvoz starega blaga
Ob dostavi novega blaga se od 
naslovnika prevzame istovrstno staro 
blago, ki bo dostavljeno na najbližjo 
deponijo oz. zbirni center.

Pozor: Pred naročilom naslovniku 
pojasnite, da se storitev izvede le v 
primeru, če je blago pripravljeno in 
ustrezno zaščiteno za odvoz. 

“D+0“
Dostava v istem dnevu znotraj mest*
Storitev se izvaja le v mestih Ljubljana in 
Maribor. Pošiljka se dostavi naslovniku na 
dan sprejema ob pogoju, da je naročen 
prevzem oziroma je ta oddana v prenos 
na pošti do 16. ure.

“V”
Označena vrednost
Na pošiljko se zapiše dejanska vrednost 
vsebine pošiljke. Zapis vrednosti je 
obvezen pri pošiljkah, katerih vrednost 
vsebine pošiljke presega 420,00 EUR 
(vrednost ne sme presegati 10.000,00 EUR).

“NBO”
Nevarno blago v omejitvah
Pred pošiljanjem blaga je treba pridobiti 
pisno potrditev izvajalca ter podpisati 
Sporazum o pošiljanju nevarnega blaga v 
izjemah ADR. Pošiljatelj se mora seznaniti 
tudi z Navodilom za prevoz nevarnega 
blaga v izjemah ADR ter izvajalcu 
posredovati varnostne liste in popis 
vsebine.

Storitev izbere pošiljatelj, če odda 
pošiljko, ki vsebuje nevarno blago v 
omejenih količinah ali nove akumulatorje.

Pozor: Pošiljatelj, ki pošilja navedene 
vsebine, je odgovoren in jamči, da 
je blago, ki ga je oddal v prenos, 
opremljeno, pakirano in označeno v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

“DNV”
Dodatek na višino
Storitev izbere pošiljatelj, če odda 
pošiljko, ki je višja od 180 cm. Dostava se 
izvede do vhoda v objekt.

Pozor: Blago mora biti pripravljeno na 
dovolj veliki paleti, ustrezno zaščiteno in 
pritrjeno na paleto. Skupna višina blaga s 
paleto, merjena od tal, ne sme presegati 
230 cm.

*Storitve se izvajajo le ob delavnikih, in sicer od ponedeljka do petka.
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*Dodatne storitve, ki jih lahko zaračuna Pošta Slovenije:

• Vračanje pošiljke ob nepravilnosti v primeru, če v prenos 
oddate pošiljko, ki ni primerna za prenos (npr. je brez ustrezne 
embalaže, vsebuje prepovedano vsebino,…) in je vrnjena 
pošiljatelju. 

• Ročni sprejem pošiljke v primeru, če za pošiljko niste 
posredovali e-podatkov.

MojPaket Midi več kos in MojPaket Maxi več kos
Storitev se uporablja v primeru, če je pošiljka za enega 
naslovnika sestavljena iz več posameznih kosov in želite, da so ti 
naslovniku dostavljeni sočasno.

Pogoji za oddajo:
• MojPaket Midi več kos sestavlja več posameznih pošiljk, ki 

ustrezajo velikosti in masi pošiljk MojPaket Midi, MojPaket 
Maxi več kos pa sestavlja več posameznih pošiljk, ki ustrezajo 
velikosti in masi pošiljk MojPaket Maxi (kar pomeni, da 

v okviru storitve MojPaket Midi več kos ne smete oddati 
pošiljke, ki po velikosti in masi ustreza storitvi MojPaket Maxi 
in obratno),

• vse pošiljke morajo biti naslovljene na istega naslovnika, pri 
čemer se morajo ujemati vsi podatki za naslavljanje (naziv in 
morebiten dodatni naziv naslovnika, ulica in hišna številka ter 
poštna številka naslovne pošte),

• dodatne storitve Dostava do 10. ure, Dostava po 16. uri, 
Dostava od 18. do 20. ure, Garancija dostave naslednji dan, 
Dostava v istem dnevu znotraj mest - mesti LJ in MB, Vračanje 
po 8 dneh morajo biti označene na vseh pošiljkah,

• oddaja e-podatkov o pošiljkah sprejemni pošti,
• oddaja v prenos isti dan.
Dodatne storitve se zaračunajo za vsako pošiljko, na kateri so te 
označene na spremnici.

Če sprejemni pošti ne bodo posredovani e-podatki ali pošiljke 
ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo sprejete 

V spodnji preglednici so označene dodatne storitve, ki jih je mogoče izbrati pri posamezni vrsti pošiljke:

STORITEV MojPaket

Mini Midi
Midi več kos

Maxi
Maxi več kos

Odkupnina

Vplačnina po pogodbi

Odkupnina brez naloga

Ročna manipulacija

Vračanje pošiljke po 8 dneh

Dobavnica

Podpis dokumentov

Podpis dokumentov – Leanpay

Povratnica

Dostava do 10. ure

Dostava po 16. uri

Dostava med 18. in 20. uro – mesto Ljubljana

Garancija dostave naslednji dan

Dostava v istem dnevu znotraj mest – mesti Ljubljana in Maribor

Poštnino plača naslovnik

Dostava z vnosom

Odvoz starega blaga

Odvoz reklamiranega blaga

Označena vrednost

Nevarno blago v omejitvah

Dodatek na višino

Vračanje pošiljke ob nepravilnosti*

Ročni sprejem pošiljke*
  

Izbira dodatnih storitev
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• Če pošiljate nevarno blago v omejenih količinah oz. 
majhnih embalažnih enotah, posamezna embalažna 
enota ne sme presegati 30 kg (velja tudi za paletne 
pošiljke s takšno vsebino). Za zunanjo embalažo ne smete 
uporabiti krčljive ali raztegljive folije. Če so embalažne enote 
naložene na paleto, morajo biti na paleto pritrjene tako, da so 
zavarovane pred morebitnim zdrsom/padcem s palete in da 
se med transportom ne premikajo. Pošiljko morate oddati v 
prenos z dodatno storitvijo Nevarno blago v omejitvah, ki 
jo na spremnici označite s kratico NBO, prav tako mora biti na 
pošiljki na vidnem mestu nalepljena spodnja oznaka. Pošiljka 
mora biti naslovljena na ulični naslov (ne sme biti naslovljena 
na alternativno izročilno mesto, tj. paketomat, bencinski 
servis, paketnik).

• Če pošiljate nove akumulatorje, jih morate oddati z 
dodatno storitvijo Nevarno blago v omejitvah, ki jo 
na spremnici označite s kratico NBO. Pri tem akumulatorje 
sprejmemo v prenos le, če imajo pripomočke za nošenje, so 
zavarovani pred kratkim stikom in niso poškodovani. Če so 
naloženi na paleto, pripomočka za nošenje ne potrebujejo, 
morajo pa biti zavarovani tako, da ne morejo drseti ali pasti 
s palete ali se poškodovati. Naslovljeni morajo biti na ulični 
naslov (ne na alternativno izročilno mesto, tj. paketomat, 
bencinski servis, paketnik).

• Če pošiljate biološke snovi skupine B (UN 3373 – človeški 
ali živalski vzorci oz. snovi), jih morate zapakirati v ustrezno 
embalažo in na pošiljko nalepiti spodnjo oznako. Teh pošiljk 
ni treba oddati v prenos z dodatno storitvijo Nevarno blago 
v omejitvah. 

Pošiljanje nevarnega blaga
Pri pošiljanju nevarnega blaga v omejitvah je treba upoštevati:

3 4 4 4 42 3

2
S
1

1.6
S
1

1.5
S
1

1.4
1 2 2

2 65.25.1 5.2 6 7

77 9 8

■ Nalepke nevarnosti

Pošiljke (embalaža), na katerih je natisnjena oznaka z UN-številkami ali katerakoli izmed spodnjih nalepk nevarnosti, je prepovedano 
pošiljati v poštnem prometu. 
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Priprava in 
pakiranje pošiljk

Skupina Pošta Slovenije / MojPaket / Priročnik za pravilno opremo pošiljk8



Pakiranje paketov – škatel
Da bo pošiljka naslovniku dostavljena nepoškodovana, je predpogoj, da glede na vsebino, ki jo pošiljate, izberete primerno in 
kakovostno embalažo, ki je v brezhibnem stanju. Vaša dolžnost in odgovornost je, da zagotovite ustrezno notranjo in zunanjo 
embalažo. Embalaža mora biti takšna, da je vsebina pošiljke ustrezno zaščitena med prevozom in avtomatskim usmerjanjem 
na paketnem usmerjevalniku (tekočem traku), embalaža mora zdržati padec z višine 80 cm na rob, vogal ali ploskev, pri tem pa 
mora vsebina ostati nepoškodovana. Pritisk drugih pošiljk, udarci, vibracije in vremenske razmere lahko vplivajo na pošiljko, zato 
določene vrste prodajne ali skladiščne embalaže ne predstavljajo zadostne zaščite vsebine. Z upoštevanjem spodnjih priporočil 
boste pripomogli k pravočasni dostavi pošiljke v brezhibnem stanju. Upoštevajte specifi kacijo embalaže (škatle) in izberite primerno 
embalažo glede na težo vaše pošiljke.

■ Izbira embalaže

Kakovostne embalaže
Embalaža mora biti iz trdega, odpornega in kakovostnega 
materiala. Priporočamo uporabo embalaže iz valovitega 
kartona, s kakovostnimi zunanjimi podlogami. Za pošiljanje 
občutljivih in težkih predmetov (teže nad 10 kg) uporabite 
odporen dvoplastni ali triplastni karton oziroma konstrukcijo 
z dvoplastnimi in triplastnimi stenami.

Odsvetujemo uporabo starih škatel
Odsvetujemo uporabo rabljenih škatel, saj so najverjetneje 
izgubile svojo trdnost (večkrat uporabljene ali celo 
poškodovane škatle so manj trdne, izgubijo od 30 do 
60 odstotkov svoje trdnosti) in ne zagotavljajo zadostne 
zaščite pošiljk. Uporabite škatle, ki so v brezhibnem stanju 
in primerno trdne (odstranite stare naslove, črtne kode in 
morebitne zapise naslovov na embalaži, ipd.).

Primerna je tudi oblazinjena kuverta ali PVC vrečka
Za ovojnino pošiljke lahko uporabite tudi oblazinjeno kuverto 
ali PVC vrečko, vendar le v primeru, ko vsebina pošiljke 
ni lomljiva oziroma občutljiva (npr. za pošiljanje tekstilnih 
izdelkov). Klasične kuverte so predvidene za pošiljanje 
pisemskih pošiljk in niso primerne za pošiljanje paketnih pošiljk.

Škatla naj ustreza velikosti vsebine
Škatla naj bo izbrana na podlagi velikosti vsebine pošiljke, 
prazen prostor zapolnite s polnilom. Prevelike škatle, ki 
vsebujejo veliko polnila, se lahko med prenosom stisnejo oz. 
potlačijo in sesedejo, vsebina pa se poškoduje. Škatle, ki so 
premajhne pa lahko razpadejo. 

Neprimerno zapakirane pošiljke
Pošiljke, ovite v ovojni in darilni papir, celofan, vrečke iz 
blaga in pošiljke, povezane z vrvicami, niso primerne za 
pošiljanje, saj se lahko strgajo v postopku avtomatskega 
usmerjanja pošiljk.
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■  Polnilni in zaščitni material 

Mehurčkasta folija, zračne blazinice, “čips” material in penasti peleti, karton in stiropor se pogosto uporabljajo kot polnilni 
in zaščitni material, pomembno pa je, da se ustrezno uporabljajo. V preglednici so opisane funkcije zaščite, ki jih nudi 
posamezna vrsta polnilnega in zaščitnega materiala:

VRSTA MATERIALA Izgled Oblazinjenje Zapolnitev 
praznega 
prostora

Zaščita Pregrada Druga 
funkcija

Folija z mehurčki

– –

Penasta obloga

– –

Penasti peleti

– –

Zračne blazine

– – – –

Zmečkan papir

– – –

Valovite pregrade

– –

Natezni karton

– Blaženje 
sunkov
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■  Pravilno zapiranje škatel

Uporabite močan lepilni trak, ki ga nalepite v obliki 
črke “H” (priporočamo uporabo polipropilenskega 
traku (rjav plastični trak), v primeru težjih pošiljk 
uporabite več lepilnega traku).

Dno škatle
Na dno škatle naj bo položena vsaj 5 cm debela plast 
polnila. Občutljivi in težji deli zahtevajo več ublažitve na 
dnu, ob strani ter na vrhu škatle. Pri tem upoštevajte, 
da se določeni materiali lahko pogreznejo ali izpraznijo, 
kar posledično ustvari prazen prostor znotraj škatle. Pri 
pošiljanju keramičnih izdelkov je treba embalažo na notranji 
strani obložiti s stiroporom (na dno embalaže položite vsaj 
5 cm debelo plast), ves prazen prostor pa zapolniti. 

Zapolnitev praznega prostora
Ves prazen prostor zapolnite s polnilom, plast polnila 
položite tudi nad vsebino. Prepričajte se, da ste 
zapolnili vse vrzeli in da se vsebina znotraj škatle ne 
premika.

Več predmetov v eni škatli
Vsak del predmeta, ki ga pošiljate, zavijte v zaščitno 
embalažo in ga postavite čim bolj na sredino škatle. Če 
pošiljate več predmetov v eni škatli, vedno zavijte in zaščitite 
vsak predmet posebej, v škatli jih med seboj ustrezno ločite 
tako, da se kosi med seboj ne dotikajo in da so z vseh 
strani dobro obloženi s polnilom (za ločitev lahko uporabite 
valovite pregrade ali druge primerne razdelke).

Pakiranje težjih predmetv
Polnilo nudi težjim predmetom samo delno zaščito. 
Težji predmeti morajo biti pakirani v posebej v ojačani 
embalaži. Pri tem upoštevajte, da mora biti zunanja 
embalaža večja od notranje embalaže za nekaj cm na 
vsaki strani, vmesno plast zapolnite s polnilom (tako 
preprečite, da se embalaža posede).

5 cm

1
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Tekočine 
Tekočine naj bodo shranjene v neprepustnih posodah. 
Steklenice se znotraj škatle ne smejo dotikati. Vsako 
steklenico morate ustrezno zaščititi, preden jo vložite v 
škatlo. Priporočamo, da izberete dodatno zaščito, ki v 
primeru poškodbe steklenice zadrži vsebino, da se ta ne 
razlije in ne poškoduje (razmoči) drugih pošiljk.

Lomljivi predmeti 
Lomljive predmete vstavite na sredino škatle tako, da se 
ne dotikajo stranic paketa. Predmet dobro obložite oz. 
zaščitite s polnilom z vseh strani. Priporočamo, da predmet 
tudi večkrat ovijete z mehurčkasto folijo, preden ga vložite 
v škatlo. 

Manjši predmeti 
Manjše predmete vložite v škatlice ali plastične vrečke 
preden jih vložite v transportno embalažo. 

Delno tekoče in mastne snovi 
Delno tekoče in mastne snovi ter substance z močnim 
vonjem najprej zapečatite z lepilnim trakom in potem 
ovijte v papir, odporen na mast. Priporočamo, da izberete 
dodatno zaščito, ki v primeru poškodbe zadrži vsebino, da 
se ta ne razlije in poškoduje (razmoči) drugih pošiljk.

Praški in drobna zrna
Praški in drobna zrna, granulati, zemlja, briketi, ipd. naj 
bodo v dobro zaprtih plastičnih vrečkah. Te zapakirajte v 
škatlo ali drugo dodatno zaščito, da preprečite morebitno 
razsutje vsebine, kar lahko posledično poškoduje ali 
umaže druge pošiljke in naprave ter pripomočke za 
manipulacijo s pošiljkami.

Zemljevidi, načrti in drugih zvitki
Za pošiljanje zemljevidov, načrtov in drugih zvitkov 
uporabite trapezne tulce.

■  Primeri pravilnega pakiranja pošiljk
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Vetrobranska stekla 
Vetrobranska stekla zapakirajte v močno kartonsko 
embalažo ali lesene zaboje. Rob stekla obdajte s cevovodi 
iz stiropora, stekleno površino ovijte z mehurčkasto folijo. 
Steklo v embalaži fi ksirajte z ustreznimi vložki iz stiropora 
tako, da se znotraj embalaže ne bo premikalo. Na zunanjo 
embalažo namestite oznako “občutljivo”.

Ostri predmeti 
Pri pošiljanju ostrih predmetov (npr. škarje, noži) dobro 
zaščitite rezilo in konice tako, da se zaščita med prenosom 
ne more sneti/odstraniti. Prav tako z ovojnim materialom 
dobro zavarujte morebitne ostre in/ali štrleče robove. 
Obvezno uporabite škatlo iz trdega kartona in notranje 
polnilo. Pazite, da ostri in/ali štrleči deli vsebine ne bodo 
poškodovali zunanje embalaže ter posledično “štrleli” iz 
embalaže oz. škatle. 

LCD televizorji, monitorji ipd. 
Če pošiljate več televizorjev, jih zložite pokončno na 
dovolj veliko paleto, da se prepreči previs (na njih 
ne nalagajte drugih pošiljk). Če pošiljate večje LCD 
televizorje, je izjemoma dovoljeno, da ti le na eni strani 
segajo čez rob palete največ 20 cm (v nasprotnem 
primeru uporabite daljše palete). Televizorje pritrdite 
na paleto s plastičnimi trakovi, pri čemer pod trakove 
namestite zaščitni material za blaženje, da preprečite 
morebitne poškodbe škatel na mestu pritrjevalnih trakov 
zaradi njihove zategnitve. 

Darila in drugi izdelki namenjene za nadaljnjo prodajo
Darila in druge izdelke namenjene za nadaljnjo prodajo, 
oddajte v prenos v transportni embalaži, saj darilna/
prodajna embalaža ne nudi ustrezne zaščite in ni primerna 
za transport (posledično je vsebina izpostavljena večjemu 
tveganju za nastanek poškodbe). Darilna/prodajna 
embalaža se tekom transporta lahko tudi poškoduje, 
umaže ali zmečka. 
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■  Zlaganje paketov na paleto

Paketi ne smejo segati čez rob palete
Upoštevajte dimenzije palete, paketi morajo biti na paleto 
naloženi tako, da ne segajo izven dimenzij palete, kar je 
med transportom moteče, prav tako se poveča možnost 
nastanka poškodb. 

Pritrjevanje paketov na paleto
Za fi ksiranje paketov na paleto uporabite pritrdilne trakove 
ali jermene, vijake (npr. za hladilnike) in/ali ovijalno folijo. 
Pri ovijanju s folijo je treba tesno oviti pakete skupaj s paleto. 
Pri tem mora biti folija prozorna, saj v nasprotnem primeru niso 
vidne morebitne poškodbe embalaže/vsebine. V prozorno folijo 
se ovijejo vse pošiljke bele tehnike, palete, tovor in pošiljke, ki se 
naslovniku dostavijo skupaj s paleto. V nasprotnem primeru se 
prevzem/sprejem pošiljke zavrne. Če so paketi dobro pritrjeni 
na paleto, zmanjšamo tveganje, da pošiljke med premeščanjem 
palete padejo z nje in se poškodujejo. Svetujemo, da z vogalniki 
dodatno zaščitite robove, saj s tem preprečimo poškodbe 
pošiljk, prav tako vogalniki dodatno pripomorejo k boljšemu 
fi ksiranju paketov na paleto.

Priprava palet – paletnih pošiljk
Za zagotavljanje varnega prevoza paletnih pošiljk izberite kakovostne lesene palete (palete ne smejo 
biti mokre ali poškodovane), primerne za dvigovanje s paletnim viličarjem. Na paleto lahko naložite 
tudi več posameznih kosov, ki so za istega naslovnika in so kot paletna pošiljka tudi dostavljeni 
naslovniku. V primeru uporabe palet iz drugih materialov, je te izjemoma dovoljeno uporabljati ob 
predhodni pisni potrditvi.

Zlaganje paketov v stolpiče
Za zagotavljanje maksimalne stabilnosti morajo 
biti paketi na paleto zloženi drug na drugem 
(priporočamo navzkrižno zlaganje), v ravnih linijah. 
Težji paketi morajo biti vedno spodaj, lažji pa na vrhu.

Paketi morajo biti naloženi tesno drug ob drugega 
Paketi morajo biti naloženi tesno drug ob drugega, 
med njimi ne sme biti praznega prostora (lukenj). Na ta 
način bo pošiljka kljub morebitnim manjšim udarcem in 
neenakomernemu premikanju dostavljena nepoškodovana. 
Zgornja ploskev naj bo ravna.

1 2
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V tem primeru lahko paleto uporabljate kot pripomoček
za lažjo manipulacijo pošiljk:

• Razne palice, drogovi, karnise – uporabite trše škatle, 
ustrezne tulce oziroma trapezno ali trikotno embalažo, 
ki vsebino ščiti tako, da se palica, drog ne more zviti ali 
prelomiti. Pošiljk za oddajo ne nalagajte na paleto, ampak 
jih pripravite kot samostojno pošiljko.

• Lestve – večkrat jih ovijte z mehurčkasto folijo ali jih 
najprej ovijte s penasto oblogo, nato jih še večkrat tesno 
ovijte s folijo. Pošiljk za oddajo ne nalagajte na paleto, 
ampak jih pripravite kot samostojno pošiljko.

• Vzmetnice, letveni podi – 
dodatno zaščitite vogale z 
vogalniki ali drugo zaščito 
(npr. v obliki “žogice” navita 
PVC-folija ali spodnji in 
zgornji del izdatno zaščitite 
s PVC-folijo), nato vsebino 
v celoti večkrat ovijte z 
debelejšo PVC-folijo ali z 
mehurčkasto folijo.

Če predmete oz. blago, ki presega dimenzije klasičnih palet (eu-
ropalet), zaradi lažje manipulacije nalagate na palete svetujemo, 
da uporabite podaljšane palete in širše palete, ki ustrezajo dimen-
zijam blaga. V nasprotnem primeru upoštevajte, da naj blago 
vsaj na eni strani ne sega čez rob (čelna stran) palete (zaradi 
nalaganja pošiljk z viličarjem) za več kot 30 cm, saj v nasprotnem 
primeru obstaja veliko tveganje za poškodbe vsebine kot tudi na-
ših zaposlenih. Če pošiljate blago, ki bi segalo čez klasično paleto 
za več kot 30 cm, uporabite palete, ki ustrezajo dimenzijam blaga. 

V obeh primerih uporabe palet upoštevajte, da mora biti 
blago na paleti ustrezno fi ksirano, in sicer tako, da ne 
zdrsne s palete.

■  Predmeti, ki presegajo dimenzije palete

■  Predmeti nepravilnih oblik, predmeti z ostrimi robovi

Predmeti nepravilnih oblik, ki segajo čez rob in/ali imajo štrleče 
dele, morajo biti pritrjeni na paleto z jermeni, okoli njih namestite 
ustrezno zaščito (leseno ogrodje, trdna kartonska škatla).

Ostri deli predmetov morajo biti ustrezno zaščiteni. Dodatno 
obložite predmet s polnilom, da zaščitite ostre, izpostavljene 
robove.

1

1

2

2
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Označevanje pošiljk

Spremnica
Na vsaki pošiljki mora biti nalepljena spremnica. Jasno 
označevanje (samo ena spremnica na pošiljki) zagotavlja, 
da bo pošiljka pravočasno dostavljena pravemu naslovniku.

Spodnja slika prikazuje primer spremnice velikosti formata 
A6. Priporočamo, da spremnice tiskate na samolepilni papir 
(nalepke). Če to ni mogoče, spremnico vložite v vrečko za 
prenos dokumentov, ki jo nalepite na pošiljko.

Sprejemna številka pošiljke* 
Zapis v obliki črtne kode in alfanumerični zapis 
sprejemne številke. Na osnovi sprejemne številke je 
zagotovljeno sledenje pošiljk.

Osnovni podatki 
Podatki o sprejemni pošti, datumu sprejema, masi 
pošiljke v gramih, načinu plačila poštnine, znesek 
odkupnine v evrih in znesek oznečene vrednosti v evrih

Podatki o pošiljatelju 
naziv, naslov, poštna številka in naziv pošte ter telefonska 
številka (priporočljivo)

Podatki o naslovniku 
naziv, naslov, poštna številka in naziv pošte ter telefonska 
številka (priporočljivo)

Oznaka izbranih dodatnih storitev
in opomba (opcijsko) ter prikaz piktogramov, ki 
označujejo posamezno storitev

Smerna koda (AD koda)* 
Zapis v obliki črtne kode in alfanumerični zapis smerne 
kode, na osnovi katere se pošiljke strojno usmerjajo

* V prilogi priročnika najdete tehnološka navodila za kreiranje črtne kode sprejemne številke in smerne kode.
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Namestitev spremnice
Embalaža mora imeti dovolj velike in ravne površine, da nanjo lahko 
nalepite spremnico. Če to ni mogoče, morate uporabiti večjo embalažo. 

Spremnica se pritrdi 
na največjo vidno in 
ravno stranico

Spremnice ne lepite 
čez pregib embalaže, 
pod lepilni trak ali 
čez rob embalaže

Spremnica mora biti vedno na zunanji ovojnini
Spremnica mora biti vedno na zunanji ovojnini (če 
pošiljko dodatno ovijete s folijo, spremnico nalepite na 
folijo). Na paleto se spremnica nalepi na stransko ploskev 
palete in ne na vrh palete.

Z embalaže je treba odstraniti vse stare spremnice
ter prelepiti, prekriti oziroma odstraniti morebitne stare 
naslove, nalepke, stare črtne kode in morebitne druge 
oznake. Stare spremnice, stari naslovi in stare črtne 
kode motijo, zavajajo in otežujejo razvrščanje in dostavo 
pošiljk (prihaja do nejasnosti, kateri naslov za dostavo 
je pravilen), posledično prihaja do napačnih usmeritev, 
podaljšanja roka prenosa in tudi vročitve pošiljke 
napačnemu naslovniku. 

123456789 123456789
123456789
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Oznake, ki zahtevajo posebnosti  
pri manipulaciji
Če vsebina pošiljke zahteva poseben način rokovanja in transporta, morajo biti na pošiljki nalepke oziroma 
oznake za previdno rokovanje, poseben način rokovanja in shranjevanja med transportom.

Oznaka “Občutljivo”
Oznaka “občutljivo” (znak v obliki steklene čaše) je 
opozorilo za pazljivejše ravnanje s pošiljko v času 
prenosa. Predpogoj, da se vsebina pošiljke ne poškoduje, 
je primerna notranja in zunanja zaščita. Nalepka 
“Občutljivo” ne nadomešča ustreznega pakiranja, dobro 
pakiranje je predpogoj za uporabo te oznake. 

Oznaka “Zaščita vsebine pred zunanjimi vplivi”
Za vsebino, ki mora biti zaščitena pred zunanjimi vplivi 
(pred dežjem, prekomerno vlago in paro) se uporabi 
oznaka “Hraniti na suhem”.

Oznaka “Vsebina, ki zahteva posebno lego”
Za vsebino, ki zahteva posebno lego, se uporabi oznaka 
“Navzgor usmerjena puščica”. Puščice prikazujejo smer 
postavitve pošiljke pri prevozu, ravnanju in shranjevanju.

Oznaka “Lega aparata pri prevozu”
Če aparata ni dovoljeno prevažati v bočni legi, ampak 
le postavljenega navzgor, je treba uporabiti spodnjo 
oznako, na kateri je treba prečrtati napačni opciji (levo ali 
desno). Če je dovoljena bočna lega v desno, je prečrtana 
le leva opcija in obratno, če je dovoljena bočna lega v 
levo, je prečrtana le desna opcija.
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Obrazec UPN QR
Če ob oddaji pošiljke v prenos izberete dodatno storitev 
Odkupnina, morate pošiljki priložiti ustrezno izpolnjen vplačilni 
dokument – obrazec UPN QR, pri čemer morate na ožji del 
obrazca UPN QR (UPN QR – potrdilo) nad poljem “Ime prejemnika” 
zapisati 13-mestno sprejemno številko pošiljke in številko sprejemne 
pošte (npr. CP123456789SI/2102). 

Če imate sklenjeno pogodbo o plačevanju cene za vplačilo 
odkupnih zneskov po pogodbi in želite nositi strošek vplačnine za 
vplačilni dokument, ki je priložen pošiljki s storitvijo Odkupnina, 
izberete dodatno storitev Vplačnina po pogodbi. V tem primeru 
morate v desnem delu polja “Ime, ulica in kraj prejemnika” ali v 
zgornjem delu polja “Podpis plačnika (neobvezno žig)” izpisati 
oznako PG in številko pogodbe (PG_____- vpisati številko pogodbe).

Zapis sprejemne številke in sprejemne pošte

PG_____- vpisati številko pogodbe
( v primeru izbire dodatne stortive Vplačnina po 
pogodbi)

Podatki o pošiljatelju
Navedite podatke o pošiljatelju, podružnici, številki 
pogodbe in sprejemni pošti

Podatki o sprejemu
Navedite datum sprejema, zaporedno številko oddajnega 
popisa (če generirate oddajni popis v sklopu elektronske 
oddaje podatkov o pošiljkah, se mora ta številka 
ujemati s številko e-popisa), številčenje listov in črtno 
kodo komitenta. Črtna koda komitenta se uporablja 
za identifi kacijo komitenta, pogodbe in podružnice, za 
katere se izstavi račun za opravljene storitve.
V prilogi priročnika najdete tudi tehnološka navodila za 
kreiranje črtne kode komitenta.

Podatki o pošiljkah
Vsebuje podatke o pošiljkah, ki so na določen dan 
predmet oddaje oz. sprejema. Navedite sprejemno 
številko pošiljke*, naslovnika*, naslovno pošto*, masa/
prostornina, vrednost v EUR, odkupnino v EUR, dodatne 
storitve in opombe. Podatki o pošiljki, ki so vpisani v 
popis oddanih pošiljk se morajo ujemati s podatki, ki so 
vpisani na spremnico pošiljke.

Navedite ime in priimek uporabnika.

Prostor za podpis in žig poštnega delavca.

Podatki o izvajalcu prenosa pošiljk.

Spremljajoča dokumentacija – 
Popis oddanih pošiljk
Popis oddanih pošiljk predajte Pošti Slovenije skupaj s pošiljkami; 
to je t.i. primopredajni dokument, kamor ste vpisali pošiljke, ki jih 
boste oddali v prenos. Pri tem se morajo podatki o pošiljkah, ki 
so vpisane v popis oddanih pošiljk, ujemati z dejansko oddanimi 
pošiljkami. Če podatke o pošiljkah posredujete sprejemni pošti 

v elektronski obliki, popis oddanih pošiljk v fi zični obliki ni 
obvezen, je pa priporočljiv.

Spodnja slika prikazuje primer popisa oddanih pošiljk. Zaradi 
lažjega razumevanja posameznih postavk je popis razdeljen na 
šest sklopov, ki so opisani spodaj. 

Primer popisa oddanih pošiljk

Primer izpolnjenega obrazca UPN QR

*Obvezni podati o pošiljki
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Priloge
Priloga 1: 
Seznam naslovnih pošt, kjer omogočamo dostavo 
pošiljk MojPaket do 10. ure oziroma po 16. uri

Poštna 
številka

Naziv naslovne pošte Dostava 
do 10. ure

Dostava 
po 16. uri

1000 Ljubljana
1210 Ljubljana - Šentvid
1211 Ljubljana - Šmartno
1215 Medvode
1218 Komenda
1225 Lukovica
1230 Domžale
1231 Ljubljana - Črnuče
1234 Mengeš
1235 Radomlje
1236 Trzin
1241 Kamnik
1251 Moravče
1260 Ljubljana - Polje
1261 Ljubljana - Dobrunje
1262 Dol pri Ljubljani
1270 Litija
1290 Grosuplje
1291 Škofljica
1292 Ig
1295 Ivančna Gorica
1296 Šentvid pri Stični
1310 Ribnica
1315 Velike Lašče
1330 Kočevje
1351 Brezovica pri Ljubljani
1353 Borovnica
1355 Polhov Gradec
1356 Dobrova
1357 Notranje Gorice
1360 Vrhnika
1370 Logatec
1380 Cerknica
1381 Rakek
1386 Stari trg pri Ložu
1410 Zagorje ob Savi
1420 Trbovlje
1430 Hrastnik
1433 Radeče

Poštna 
številka

Naziv naslovne pošte Dostava 
do 10. ure

Dostava 
po 16. uri

2000 Maribor
2201 Zgornja Kungota
2204 Miklavž na Dravskem polju
2205 Starše
2211 Pesnica pri Mariboru
2212 Šentilj v S.g.
2213 Zgornja Velka
2223 Jurovski Dol
2230 Lenart v Slovenskih goricah
2232 Voličina
2236 Cerkvenjak
2241 Spodnji Duplek
2250 Ptuj
2254 Trnovska vas
2256 Juršinci
2258 Sveti Tomaž
2259 Ivanjkovci
2270 Ormož
2277 Središče ob Dravi
2281 Markovci
2282 Cirkulane
2284 Videm pri Ptuju
2310 Slovenska Bistrica
2311 Hoče
2312 Orehova vas
2317 Oplotnica
2319 Poljčane
2322 Majšperk
2325 Kidričevo
2327 Rače
2341 Limbuš
2342 Ruše
2344 Lovrenc na Pohorju
2352 Selnica ob Dravi
2360 Radlje ob Dravi
2363 Podvelka
2366 Muta
2367 Vuzenica
2370 Dravograd
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Poštna 
številka

Naziv naslovne pošte Dostava 
do 10. ure

Dostava 
po 16. uri

2373 Šentjanž pri Dravogradu
2380 Slovenj Gradec
2382 Mislinja
2390 Ravne na Koroškem
2391 Prevalje
2392 Mežica
2393 Črna na Koroškem
3000 Celje
3202 Ljubečna
3210 Slovenske Konjice
3212 Vojnik
3214 Zreče
3215 Loče
3230 Šentjur
3240 Šmarje pri Jelšah
3250 Rogaška Slatina
3270 Laško
3301 Petrovče
3310 Žalec
3313 Polzela
3320 Velenje
3325 Šoštanj
3327 Šmartno ob Paki
3330 Mozirje
3331 Nazarje
4000 Kranj
4207 Cerklje na Gorenjskem
4220 Škofja Loka
4224 Gorenja vas
4226 Žiri
4228 Železniki
4240 Radovljica
4260 Bled
4264 Bohinjska Bistrica
4270 Jesenice
4280 Kranjska Gora
4290 Tržič
5000 Nova Gorica
5212 Dobrovo v Brdih
5213 Kanal
5220 Tolmin
5222 Kobarid
5230 Bovec
5250 Solkan
5261 Šempas
5270 Ajdovščina

Poštna 
številka

Naziv naslovne pošte Dostava 
do 10. ure

Dostava 
po 16. uri

5271 Vipava
5280 Idrija
5282 Cerkno
5290 Šempeter pri Gorici
5291 Miren
5292 Renče
5294 Dornberk
5295 Branik
6000 Koper
6210 Sežana
6215 Divača
6222 Štanjel
6223 Komen
6230 Postojna
6240 Kozina
6244 Podgrad
6250 Ilirska Bistrica
6257 Pivka
6310 Izola/Isola
6320 Portorož
6330 Piran/Pirano
8000 Novo mesto
8210 Trebnje
8220 Šmarješke Toplice
8233 Mirna
8250 Brežice
8270 Krško
8273 Leskovec pri K.
8290 Sevnica
8310 Šentjernej
8330 Metlika
8333 Semič
8340 Črnomelj
9000 Murska Sobota
9201 Puconci
9203 Petrovci
9220 Lendava/Lendva
9223 Dobrovnik
9224 Turnišče
9226 Moravske Toplice
9231 Beltinci
9232 Črenšovci
9240 Ljutomer
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
9250 Gornja Radgona
9252 Radenci
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Oznaka za vrsto pošiljke
Oznaka za vrsto pošiljke se dodeli iz spodaj navedenega razpona registracij. Uporabnik lahko uporabi le tisto oznako za vrsto 
pošiljke, ki mu je bila dodeljena. 

Storitev Razpon registracij Opomba

Paketi CA – CZ Brez uporabe šumnikov in črk Q, W, X, Y

Hitra pošta EA – EZ Brez uporabe šumnikov in črk Q, W, X, Y

Priporočena pisma RA – RZ Brez uporabe šumnikov in črk Q, W, X, Y

Vrednostna pisma VA – VZ Brez uporabe šumnikov in črk Q, W, X, Y

Priloga 2: 
Tehnološka navodila za kreiranje  
črtne kode sprejemne številke

Vsebina kodnega zapisa:
• Poštna številka in naziv sprejemne pošte
• Črtna koda:

• črtna koda se generira v skladu z modulom 128
• širina modula (tanka črta v črtni kodi) je 0,25 mm – 

0,51 mm
• cona mirovanja (prazen prostor) pred in za črtno kodo 

mora biti 10 kratnik širine modula (tanka črta v črtni kodi), 
to je 2,5 mm – 5,1 mm (priporočljiva je največja možna 
cona mirovanja)

• višina modula mora biti najmanj 9 mm (za brezhibno 
odčitavanje najmanj 12,5 mm, še posebej pri paketnih 
pošiljkah)

• kvaliteta tiska mora biti po ANSI standardih A ali B 
(izjemoma C)

• Alfanumerični zapis črtne kode (CA 0001 7140 2 SI).

A

A

C

B

B

Primer izračuna:

Številka 0 0 0 1 7 1 4 0

Utežni 
faktorji 8 6 4 2 3 5 9 7

Produkti 0 0 0 2 21 5 36 0 64

64 / 11 = 5 ostanek 9 
11 - 9 = kontrolni bit je 2

Prejemna številka
Vsem pogodbenem uporabnikom poštnih storitev, ki si sami tiskajo sprejemne številke, se dodelijo sprejemne številke, in sicer 
prejmejo oznako vrste pošiljke ter nabor zaporednih sprejemnih številk. Za dodelitev nabora sprejemnih številk se, prosimo, obrnite 
na vašega skrbnika pogodbe.

Izračun kontrolnega bita po modulu 11
• osnovni številki (zaporedni sprejemni številki) se dodajo 

utežni faktorji (8, 6, 4, 2, 3, 5, 9, 7)
• izračuna se vsota produktov številk z posameznim utežnim 

faktorjem
• vsota se deli z 11
• ostanek pri deljenju se odšteje od 11

• če je rezultat med 1 in 9 je rezultat kontrolni bit
• če je rezultat 10 je kontrolni bit 0
• če je rezultat 11 je kontrolni bit 5.

Barva tiska in pisava:
• besedilo in kodni zapis v črni barvi
• Pisava Arial

Pošta 2104 Maribor

Oznaka za 
vrsto pošiljke

prejemna številka od 
00000001 do 

99999999

Kontrolni bit po 
modulu 11

Oznaka 
države

Primer

C CS 0014 7330 2 SI
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Primer izračuna:

Številka 2 2 5 0 0 0 0 0

Utežni 
faktorji 8 6 4 2 3 5 9 7

Produkti 16 12 20 0 0 0 0 0 48

48/11 = 4, ostanek 4 
11 - 4 = 7 – kontrolni bit

Priloga 3  
Tehnološka navodila za kreiranje 
smerne črtne kode 

Strojno usmerjanje paketov in svežnjev tiskovin je omogočeno 
na podlagi črtne kode, ki vsebuje podatke o naslovni pošti.

Črtna koda, ki jo podpira usmernik, je zapisana v obliki AD 
2250 0000 7 SI, kjer je:
• AD fiksna oznaka
• 2250 poštna številka naslovne pošte 
• 0000 konstanta
• 7 kontrolni bit, izračunan po modulu 11
• SI oznaka države (se ne spreminja).

Kontrolni bit po modulu 11 se izračuna na naslednji način:
• osnovni številki (poštni številki naslovne pošte in štirim 

ničlam) se dodajo utežni faktorji (8, 6, 4, 2, 3, 5, 9, 7)
• izračuna se vsota produktov številk s posameznim utežnim 

faktorjem
• vsota se deli z 11
• ostanek pri deljenju se odšteje od 11

• če je rezultat med 1 in 9 je rezultat kontrolni bit
• če je rezultat 10 je kontrolni bit 0
• če je rezultat 11 je kontrolni bit 5.

Priloga 4  
Tehnološka navodila za kreiranje  
črtne kode komitenta

Vsebina kodnega zapisa:
• Črtna koda:

• črtna koda 128;
• širina modula (tanka črta v črtni kodi) je 0,25 mm – 

0,51 mm;
• cona mirovanja (prazen prostor) pred in za črtno kodo 

mora biti 10 kratnik širine modula (tanka črta v črtni 
kodi), to je 2,5 mm – 5,1 mm (priporočljiva je največja 
možna cona mirovanja);

• višina modula je najmanj 9 mm;
• kvaliteta tiska mora biti po ANSI standardih A ali B 

(izjemoma C);
• zapis podatkov v črtni kodi je brez presledkov 

(134121044123001).
• Alfanumerični zapis črtne kode:

• zapis podatkov je brez presledkov (134121044123001).

Tehnične zahteve za kodni zapis so:
• črtna koda se generira v skladu z modulom 128
• širina modula (tanka črta v črtni kodi) je 0,25 mm – 

0,51 mm
• cona mirovanja (prazen prostor) pred in za črtno kodo 

mora biti 10 kratnik širine modula (tanka črta v črtni kodi), 
to je 2,5 mm – 5,1 mm (priporočljiva je največja možna 
cona mirovanja)

• višina modula mora biti najmanj 9 mm (za brezhibno 
odčitavanje najmanj 12,5 mm, še posebej pri paketnih 
pošiljkah)

• kvaliteta tiska mora biti po ANSI standardih A ali B 
(izjemoma C)

Barva tiska in font
• besedilo in kodni zapis v črni barvi
• font Arial

Primer

Številka 
komitenta Id 
(šest znakov)

Številka  
pogodbe Id 

(šest znakov)

Številka 
podružnice Id 
(trije znaki)

Za vsako številko Id je določeno število znakov. Krajša števila 
od določenega števila znakov se zapišejo z vodilno ničlo.

Barva tiska in font
• besedilo in kodni zapis v črni barvi
• font Arial

A

B

A

134121044123001B
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