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Smernice za pravilno embaliranje in 

označevanje paketov 
General Logistics Systems, logistične storitve, 
d.o.o. 

 
 

General Logistics Sisteme, logistične storitve, d.o.o., v nadaljevanju: GLS Slovenia, 

opravlja storitev paketne distribucije po Sloveniji in Evropski uniji z določenimi izjemami.  
 

Paketna distribucija zahteva določene posebnosti pri embaliranju in označevanju paketov, 

saj se paketi transportirajo na poseben način. Paketi so od prevzema pri pošiljatelju do 

dostave k prejemniku transportirajo na način, da so naloženi en na drugega ter so 

izpostavljeni določenim vremenskim pogojem na katere nimamo vpliva. V sortirnem centru 
se sortirajo na tekočem traku na višini 100 cm. 

 

1. Vsebina paketa se pošilja v kartonski embalaži (v nadaljevanju: škatla), velikost 

oziroma dimenzije paketa morajo biti v skladu s pogoji, ki so omenjeni v Splošnih 
pogojih poslovanja podjetja GLS Slovenia. Sama velikost kartonske škatle (zunanje 

embalaže) mora biti sorazmerna z notranjo vsebino oziroma mora biti primerne 

velikosti. 

2. Zunanja embalaža – škatla, mora biti dovolj kakovostna in trpežna, da zdrži 
večkratnih svoje teže 

3. Paket mora biti embaliran na način, da zdrži padec (brez poškodbe vsebine) iz višine 

100 cm na kot, rob oziroma ploskev embalaže 

4. Na paketu mora biti samo ena GLS prevoznica s podatki o pošiljatelju, prejemniku, 
odkupnini in sledilno številko skupaj s črtno kodo. Na paketu ne sme biti več GLS 

oziroma drugih prevoznic 

5. Vsebina mora biti zaščitena z zaščitnim sredstvom na način, da je vsebina pošiljke 

ločena od zunanje embalaže - s satovjem, valovitim kartonom ali mehurčasto folijo 

6. Prazen prostor v škatli mora biti zapolnjen s polnilom, vsebina se ne sme premikati 
po škatli 

7. Škatla mora biti dobro in popolnoma zaprta z lepilnim trakom iz vseh strani (vse 

odprtine škatle morajo biti zaprte z lepilnim trakom), kakršen koli poseg v škatlo 

mora pustiti sled na škatli 
8. Prevoznica mora biti zalepljena na zgornjo, stransko oz. največjo ploskev paketa, 

po potrebi mora biti dodatno pritrjena z prozornim lepilnim trakom v izogib, da se 

prevoznica loči od paketa 

9. Paketi ne smejo biti skupaj zlepljeni, zvezani, speti, povezani, … 
10. Vsak paket mora imeti svojo in novo prevoznico, ki še ni bila uporabljena oziroma 

zaključena kot dostavljena.  

11. Notranja embalaža oziroma plastenka, ki vsebuje tekočo ali zelo drobno snov mora 

imeti pokrov dodatno zalepljen z lepilnim trakom. 

12. Embalaža mora notranjo vsebino zaščititi pred določenimi vremenskimi pogoji, na 
katere nimamo vpliva (dež/sneg ob dostavi/prevzemu, vlaga, mraz, vročina v 

transportnih kontejnerjih, …) 
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Ustrezen način embaliranja je predstavljen na našem Youtube kanalu, dostopen je na 

povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=yPizuePB7fg  

 
Paketi, ki v naše skladišče prispejo brez GLS nalepke, bodo po identifikaciji lastnika vrnjeni 

na naslov pošiljatelja. Stroške pošiljanja takšnega paketa nosi pošiljatelj oziroma lastnik 

paketa. 

 
GLS Slovenia ne prevzema odgovornosti za poškodbo, izgubo ali delno izgubo paketov, ki 

niso embalirani v skladu s Smernicami za pravilno embaliranje in označevanje paketov. 
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