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Vsebuje vaša pošiljka nevarno blago?
Ste vedeli, da je veliko predmetov, ki se 
uporabljajo vsak dan, npr. aerosolni razpršilniki, 
aceton, parfumi, kemikalije ali elektronska 
oprema, nevarnih in so podrejeni predpisom, ki 
urejajo letalski transport pošiljk?

Vibracije, spremembe temperature in tlaka med 
letom lahko vplivajo na izliv tekočine, na tvorbo 
strupenih plinov ali na nastanek požara. 

Preverite
vsebino pošiljke!

Če je blago (izdelek ali snov), ki ga pošiljate, 
označeno s spodaj prikazanimi GHS-piktogrami, 
pomeni, da predstavlja nevarnost in ga je 
prepovedano pošiljati z letalskim transportom.

Vsaka pošiljka, ki vsebuje nevarno in 
s predpisi prepovedano blago, lahko 
povzroči nesrečo, ki ima hude posledice 
za življenja ljudi, okolje in lastnino.

GHS-piktogrami



Nevarno blago, ki ga ni dovoljeno pošiljati 
z letalskim transportom

1. EKSPLOZIVNE SNOVI IN PREDMETI 
• Pirotehnični izdelki 
• Petarde 
• Strelivo
• Smodnik
• Bakle
• Opozorilne rakete

2. STISNJENI ALI 
UTEKOČINJENI PLINI
• Aerosolni razpršilniki
• Plinski vžigalniki 
• Polnilci plinskih vžigalnikov
• Potapljaške jeklenke
• Plin za kampiranje (butan)

3. VNETLJIVE TEKOČINE 
• Bencinski vžigalniki
• Barve, laki, emajli
• Lepila, razredčila
• Parfumi, laki za nohte
• Alkoholne pijače nad  

24 % vol alko. 

4. VNETLJIVE TRDNE SNOVI 
• Vžigalice 
• Kurilno oglje
• Kovinski prah
• Kalcijev karbid

5. OKSIDIRAJOČE SNOVI IN 
ORGANSKI PEROKSIDI
• Kemikalije, ki tvorijo kisik 
• Peroksidi
• Belila
• Čistila



6. STRUPENE IN KUŽNE 
SNOVI 
• Pesticidi
• Kemikalije za kmetijstvo 
• Spojine živega srebra
• Bakterije in virusi

7. RADIOAKTIVNE SNOVI
• Radionuklidi za 

medicinsko diagnostiko
• Srčni spodbujevalniki
• Instrumenti z viri sevanja

8. JEDKE SNOVI 
• Akumulatorji
• Živo srebro 
• Klorovodikova kislina
• Jedka čistila 

9. RAZLIČNO NEVARNO BLAGO (1)
• Naprave z motorjem na 

notranje izgorevanje  
(kosilnice, motorne žage)

• Okolju nevarne snovi
• Magnetizirane snovi
• Ogljikov dioksid v trdnem 

stanju (suhi led)

9. RAZLIČNO NEVARNO BLAGO (2)
• Nedovoljene litijeve ionske baterije
• Nedovoljene litijeve kovinske baterije

(glejte seznam Nevarni predmeti, 
prepovedani v poštnih pošiljkah).



Spoštovani uporabniki storitev, 
vi ste odgovorni, da je vsebina  
pošiljke v skladu s predpisi.

Da bi se izognili neprijetnim dogodkom in 
posledicam, prosimo, da ob oddaji pošiljke 
upoštevate predpise in prepovedi ter se po 
potrebi posvetujete s poštnim delavcem.

Prenos pošiljke lahko zavrnemo, če iz opisa 
vsebine pošiljke ni jasno razvidno, da pošiljka ne 
vsebuje nevarnega blaga.

Če bo zavrnjen prevoz pošiljke na katerem od 
letališč, vam bo pošiljka predvidoma vrnjena, 
plačati pa boste morali nastale stroške in 
morebitne kazni. 

Za dodatne informacije obiščite spletno stran:
www.posta.si/prepovedi-in-omejitve
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Primeri prepovedanih in dovoljenih 
izdelkov v poštnih pošiljkah

Splošni opisi 
vsebine v poštnih 
pošiljkah*

Primeri prepovedanih 
izdelkov v poštnih 
pošiljkah

Primeri dovoljenih 
izdelkov v poštnih 
pošiljkah

Avtomobilski deli Vnetljivi dodatki gorivom, 
barve v razpršilnikih, zračne 
blazine

Ogledala, sedežne 
prevleke, prazne 
pnevmatike ipd.

Baterije Nedovoljene litijeve ionske 
in polimerne baterije, 
nedovoljene litijeve 
kovinske baterije

Litijeve ionske celice / 
baterije (20/100Wh), 
litijeve kovinske celice 
/ baterije (1 g/ 2 g), 
alkalne, nikelj-kadmijeve, 
cink-ogljikove, nikelj-
kovinsko hidridne 
baterije

Elektronske 
naprave in 
električni aparati

Nedovoljene litijeve ionske 
in polimerne baterije, 
nedovoljene litijeve 
kovinske baterije

Naprave s priklopom 
na električno omrežje 
(220 V) brez baterij

Igrače Nedovoljene litijeve baterije Kocke za gradnjo, 
sestavljive igrače, 
igrače z vstavljenimi 
litijevimi baterijami

Izdelki za 
gospodinjstvo

Aerosolni razpršilniki, jedka 
čistila, alkoholne pijače z 
vsebnostjo alkohola nad 
24% vol. alko.

Hrana, oblačila

Kozmetika Parfumi, laki za nohte, 
aceton, aerosolni 
razpršilniki

Kozmetika, ki ne sodi 
med nevarne vsebine. 
Če  je v tekoči obliki, le 
v malih količinah in v 
primerni embalaži, da 
ne more izteči

Oprema za 
kampiranje

Plinske kartuše in jeklenke, 
kurivo (lesno oglje), 
vžigalice, vžigalniki

Šotor, spalna vreča

Oprema za 
potapljanje

Jeklenke, podvodne svetilke 
z baterijami - vir močne 
toplote

Potapljaška obleka, 
maska za potapljanje, 
dihalka

Športna oprema Strelivo, plinske kartuše, 
termo oblačila z litijevimi 
baterijami

Loparji, žoge, športni 
copati

Zdravila Medicinski alkohol, tinkture, 
narkotiki

Zdravila proti prehladu, 
zdravila za prebavne 
težave

(*) Pri navedbi vsebine bodite čim bolj konkretni. Preveč splošna navedba vsebine ni sprejemljiva.
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