
Poštni operaterji pri prenosu pošiljk upoštevajo:

Splošni napotki glede 
vsebine pošiljk

PRAVILA SVETOVNE POŠTNE ZVEZE 

Upoštevajo se pri prevozu pošiljk v letalskem prometu (International Air Transport 
Association, Dangerous Goods Regulation).

Upoštevajo se pri prevozu pošiljk v cestnem prometu (European Agreement 
Concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Prepovedane vsebine v vseh poštnih pošiljkah, ne glede na vrsto transporta:
• Mamila in psihotropne snovi ali druge nedovoljene droge.
• Sprevrženi in nemoralni predmeti.
• Ponaredki in piratski predmeti.
• Predmeti, ki bi zaradi svojih lastnosti ali pakiranja lahko pomenili nevarnost za 

delavce, ki pridejo z njimi v stik, ali širšo javnost ali umazali ali poškodovali druge 
pošiljke, poštno opremo ali lastnino tretjih.

• Replike in neaktivne eksplozivne naprave in vojaška oprema, orožje, strelivo, vključno 
z neaktivnimi ročnimi bombami, neaktivnim strelivom in drugimi podobnimi izdelki.

• Žive živali.
• Kovanci, bankovci, boni ali kateri koli vrednostni papirji, potovalni čeki, platina, 

zlato ali srebro, obdelano ali ne, dragi kamni, nakit ali drugi dragoceni predmeti so 
prepovedani v poštnih pošiljkah, ki niso zavarovane oziroma sprejete z označeno 
vrednostjo.

• Vsebine, ki so prepovedane za prenos v tranzitni ali v naslovni državi.

PRAVILA IATA

1.

PRAVILA ADR



Opozorilo glede vsebine pošiljk,  
namenjenih v tujino

2.

Ste pred pošiljanjem preverili, kaj smete poslati s pošto, 
da bo naslovnik dobil vašo pošiljko? 

Če je v pošiljki pred odpravo, med prevozom ali v naslovni državi najdeno 
nevarno ali prepovedano blago, se pošiljka obravnava v skladu z notranjo 
carinsko zakonodajo vpletene države. Najdeno nevarno in prepovedano 
blago lahko izvajalec odstrani iz pošiljke in uniči. Lahko se celo zgodi, da 
boste dolžni plačati stroške uničenja in kazen. Pošiljatelj v takem primeru NI 
upravičen do odškodnine!

Vi sami ste odgovorni za vsebino pošiljke. Prepovedi v prometu in v naslovni državi vas 
lahko neprijetno presenetijo, zato svetujemo, da pred pošiljanjem preverite, kaj smete 
poslati in česa ne.

Ali blago, ki ga pošiljate, ustreza predpisom?
Ali je blago označeno s katerim od piktogramov za nevarnost,  
in če je, kaj oznaka pomeni? 
Ali za naslovno državo veljajo mednarodne sankcije?

Treba je upoštevati tudi omejevalne ukrepe oziroma sankcije, ki jih uvedejo države, 
zveze ali organizacije in ki določajo, kaj smete in česa ne smete pošiljati določenim 
posameznikom, organizacijam ali v posamezne države.

Ali ste blago v pošiljki tudi primerno zapakirali? 



Opozorilo glede vsebine pošiljk,  
namenjenih v tujino

Priporočilo: pred pošiljanjem v tujino preverite, 
ali naslovna država dovoli uvoz blaga, ki ga želite 
poslati!

3.

Nekaj tipičnih primerov


