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1 Neregistrirani uporabnik 

1.1 Sledenje pošiljki - Track&Trace 

Na strani Track&Trace je možno spremljati pošiljke na dva načina: 

1. prek edinstvene številke pošiljke (primarni način sledenja), 

2. prek referenčne številke (sekundarni način sledenja). 

 

 

 

1.1.1 Sledenje pošiljki prek edinstvene številke 

Vnesite številko paketa/pošiljke, ki je sestavljena iz osmih znakov. Skupno število paketov je 

formata 191 001 12345678 11 in so navedeni na prevoznem dokumentu pod črtno kodo in pri 

pošiljatelju na prevzemnem seznamu. Tukaj vnesite samo osem največjih znakov (v tem 

primeru 12345678). Če ne poznate številke paketa, prosite zanjo pri pošiljatelju. 

 

1.1.2 Sledenje pošiljki prek referenčne številke 

Ko kliknete sledenje prek referenčne številke, potem se odpre polje, v katerega je mogoče 

vpisati:  

• Edinstveno kodo partnerja, 

•Referenčno številko, 

• Datum pošiljanja. 

Na temelju vnesenih podatkov se pridobi povratna informacija o statusu pošiljke.  

Vnesite številko 
pošiljke (8 znakov) in 

kliknite "Najdi 
pošiljko" 

Iskanje pošiljk po 
referenčni številki 

Povezave za prenos 
mobilnih aplikacij za 

Android in iOS 
operativne sustave 
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1.2 Pošiljanje paketa 

S klikom na gumb »Pošiljanje paketa« v levem navigacijskem meniju se odpre naslednji zaslon: 

1. korak 

Možno je klikniti na gumb »Nadaljuj kot neregistrirani uporabnik«, kjer začnete postopek 

pošiljanja pošiljke kot neregistrirani uporabnik ali gumb »Registracija«, ki vas pripelje do 

postopka registracije.
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Korak 2. 

Ko izberete možnost »Nadaljuj kot neregistrirani uporabnik«, se odpre naslednji zaslon, ki 

vključuje vnos podatkov o pošiljatelju: 

• Ime in priimek pošiljatelja – vpišeta se ime in priimek pošiljatelja, 

• Ulica in hišna številka – vsebuje polno ime ulice in hišno številko pošiljatelja, 

• Kraj – treba je začeti pisati ime kraja in pojavi se spustni meni, iz katerega morate 

izbrati želeno mesto pošiljatelja, 

• E-pošta – vpišite e-naslov, da se lahko po potrebi pošljejo podatki o statusu pošiljke 

in za preverjanje uporabnika, 

• Mobitel – vnesite številko mobilnega telefona, da se dostavljalec po potrebi obrne na 

kontaktno osebo, 

• Telefon – vpišete, če obstaja stacionarni telefon, 

• Želeni datum pošiljanja – izbrati morate določen datum, ko želite poslati pošiljko, 

• Želim predati pošiljko v OEX Shop – OEX Shop je kraj, kjer lahko predate pošiljko za 

pošiljanje. Če označite navedeno možnost, morate na zemljevidu izbrati OEX Shop in 

nato pošiljko odpeljati na navedeni naslov.  

 

Ko izpolnite obvezna polja, kliknite »Naprej«, da greste na naslednji korak. 
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2. korak  

Na tej strani se odpre zaslon, ki je sestavljen iz vpisa podatkov o prejemniku: 

• Naziv prejemnika – vpišemo ime in priimek prejemnika oziroma če je pravna oseba, 

naziv podjetja, 

• Ulica in hišna številka – vsebuje polno ime ulice in hišno številko prejemnika, 

• Kraj – treba je začeti pisati ime kraja in pojavi se spustni meni, iz katerega morate 

izbrati želeno mesto prejemnika, 

• E-pošta – vpišite e-naslov, da se lahko po potrebi pošljejo podatki o statusu pošiljke 

in za preverjanje uporabnika, 

• Mobitel – vnesite številko mobilnega telefona, da se dostavljavec po potrebi obrne 

na kontaktno osebo, 

• Telefon – vpišete, če obstaja stacionarni telefon, 

• Želeni datum pošiljanja – izbrati morate določen datum, ko želite poslati pošiljko, 

• Želim, da je moja pošiljka dostavljena v OEX Shop – OEX Shop je kraj, kjer lahko kot 

pošiljatelj izročite svojo pošiljko in prejemniku omogočite, da svojo pošiljko prevzame 

iz OEX Shopa, ko mu ustreza, kar pomeni, da mu ni treba biti na mestu dostave v 

trenutku, ko je dostavljavec dostavil pošiljko. Če označite to možnost, morate na 

zemljevidu izbrati OEX Shop in pošiljka bo dostavljena na ta naslov.  

 

Ko izpolnite obvezna polja, kliknite »Naprej«, da greste na naslednji korak. 
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4. korak 

Na naslednji strani morate izbrati: 

• Tip pošiljke 

1. Paket – če izberete paket, lahko izberete tudi embalažo: 

o Brezplačna Overseas škatla – lahko izberete nekaj ponujenih polj 

Overseas s klikom na gumb »Spremeni«, nakar se prikažejo naslednje 

možnosti: 

▪ Pismo – (34x24 cm) do 2 kg, 

▪ S Box – (23x15x10 cm) do 5 kg, 

▪ M Box – (29x22x20 cm) do 15 kg, 

▪ L Box – (44x30x20 cm) do 25 kg, 

▪ XL Box – (40x30x40 cm) do 50 kg. 

 

o Moja embalaža – v primeru, da imate svojo embalažo ali pa embalaža iz 

prve opcije ne ustreza dimenzijam poslanega artikla. 

 

2. Paleta – v primeru, da pošiljate blago, težje od 50 kg, ga je treba zapakirati na 

paleto in nato izbrati to polje. Tega ni mogoče izbrati, če ste se odločili za 

pošiljanje iz OEX Shopa ali v OEX Shop, ker palet ni mogoče shraniti v OEX Shopih. 

 

• Masa (kg) – treba je vpisati maso pošiljke v kilogramih z uporabo samo številk. Na 

primer pri 3-kilogramski pošiljki vpišemo samo številko 3. Polje »masa« ne obstaja, če 

ste izbrali nekaj ponujenih brezplačnih zabojev Overseas, ki imajo za posamezno 

vrsto embalaže določeno težo. 

• Količina – nesite število paketov ali palet, odvisno od tega, kaj je izbrano kot vrsta 

pošiljke. 

 

Ko izpolnite obvezna polja, kliknite »Naprej«, da greste na naslednji korak. 
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Korak 5. 

Na naslednji strani se odpre stran z dodatnimi možnostmi: 

• Odkupnina – če pošiljate pošiljko z odkupnino, je treba vnesti dodatne podatke: 

o Vrednost odkupnine – vnesete samo znesek (v EUR), 

o IBAN – številko bančnega računa vnesete v formatu IBAN (format IBAN se 

prepozna, ker se začne s črkama SLO za račun v slovenski banki). Možno je 

vnesti samo IBAN, ki so ga izdale slovenske banke. 

 

• Prevoz plača pošiljatelj – v tem primeru stroške prevoza pošiljke plača pošiljatelj 

• Prevoz plača prejemnik – v tem primeru stroške prevoza pošiljke plača prejemnik. 

• Opomba dostavljavcu – v primeru, da želite vnesti kakšno posebno opombo za 

dostavljavca. 

• Opis blaga – seznam, s katerega izberete, katero vrsto blaga pošiljate. Po potrebi 

lahko ta seznam uredite tako, da je blago, ki ga najpogosteje pošiljate, na vrhu 

spustnega menija. To možnost imajo samo registrirani uporabniki. 

 

 

 

Ko izpolnite obvezna polja, kliknite »Naprej«, da greste na naslednji korak. 
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6. korak 

Po tem se prikaže zaslon s pregledom vseh vnesenih podatkov in ceno za pošiljanje pošiljke:

 

V tem koraku morate preveriti vnesene podatke. Če so podatki pravilni in se strinjate s ceno, 

morate klikniti na okence »Nisem robot« in nato izbrati možnost »Ustvari pošiljko«. 

Če so podatki napačni, morate klikniti na »Vrni se«. 
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7. korak 

Ko ustvarite pošiljko, se prikaže zaslon s podatki o pošiljki: 

 

• Pričakovani čas prevzema, 

• Pričakovani čas dostave. 

Potrebno je klikniti na »Natisni etiketo« ter navedeno etiketo natisniti na papir in jo prilepiti 

na pošiljko.

 

 

Opomba! Etiketa mora biti vedno prilepljena na pošiljko. Kadar je pošiljka sestavljena iz več 

paketov, je vsaka etiketa prilepljena na posamezen paket. 

Nalepko je mogoče natisniti samo enkrat, in če iz nekega razloga tega ne storite, boste morali 

postopek ustvarjanja pošiljke ponoviti.  

Ko so nalepke natisnjene, lahko kliknete na »Ustvari novo pošiljko«, kjer lahko znova začnete 

postopek ustvarjanja pošiljke, ali pa kliknete »Sledenje pošiljki« in nato s odpre stran Track & 

Trace, kjer lahko sledite poteku dostave pošiljke.  
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1.3 Prijava 

V svoj profil se prijavite z naslednjimi podatki: 

• Uporabniško ime, 

• Geslo. 

Prijavite se lahko, če ste opravili postopek registracije, opisan v razdelku Registracija. 

Prijavite se lahko tudi prek družbenih omrežij: 

• Google prijava, 

• Facebook prijava. 

V primeru, da ste se prijavili na ta način, boste morali izpolniti svoj profil, da boste lahko začeli 

uporabljati aplikacijo. 
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1.4 Registracija 

Registrirate se lahko kot fizična ali pravna oseba. 

1.4.1 Fizična oseba 

1. korak 

S klikom na možnost »Registracija« v levem navigacijskem meniju se odpre naslednji zaslon: 

 

2. korak 

V tem koraku morate izbrati, ali se želite registrirati kot fizična ali pravna oseba. Postopek je 

opisan spodaj, če je uporabnik fizična oseba.

  



 

 
11 

3. korak 

Izpolniti je treba naslednja polja: 

• Uporabniško ime –  vnesite želeno uporabniško ime, s katerim se boste po uspešni 

registraciji še naprej prijavljali. Uporabniško ime je lahko e-poštni naslov, ni pa nujno. 

• Geslo - ne sme biti krajše od šestih znakov in mora vsebovati velike in male črke ter 

vsaj eno številko. 

• Potrdi geslo – vnesti je treba enako geslo, ki je vneseno v polje »Geslo«. 

 

Po vnosu podatkov je treba izbrati možnost »Naprej«. 
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4. korak 

Po tem se odpre okno z osebnimi podatki: 

• Ime in priimek – vnesite ime in priimek, 

• Ulica in hišna številka – vsebuje polno ime ulice in hišno številko, 

• Kraj – treba je začeti pisati ime kraja, po katerem se prikaže spustni meni, iz katerega 

morate izbrati želeno mesto, 

• Osebna id. št.  – vpišite osebno id. št. v pravilnem formatu, 

• Kontaktna oseba – vnesite ime in/ali priimek kontaktne osebe, če ta oseba ni 

uporabnik. Tako dostavljavec ve, katero osebo iskati, ko pride na naslov prejemnika 

za dostavo pošiljke, 

• Telefon – vnese se fiksna telefonska številka, 

• Mobitel – vnesite številko mobilnega telefona, da se dostavljavec po potrebi obrne 

na kontaktno osebo, 

• Faks – vnesete številko faksa, 

• E-pošta – vpišite e-naslov, da se lahko po potrebi pošljejo podatki o statusu pošiljke 

in za preverjanje uporabnika, 

• IBAN – vpiše se IBAN v pravilnem formatu. 

 

Po vnosu podatkov je treba izbrati možnost »Naprej«. 
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5. korak 

Odpre se zaslon s pregledom vseh vnesenih podatkov:

 

V tem koraku morate preveriti vnesene podatke. Če so podatki pravilni, morate klikniti na 

okence »Nisem robot« in nato izbrati možnost »Zaključi registracijo«. 

Če so podatki napačni, morate klikniti na »Vrni se«. 
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6. korak 

Po uspešni registraciji se prikaže spodnji zaslon:

 

Opomba! Pri registraciji je treba vnesti pravilen e-poštni naslov, saj bo povezava za potrditev 

e-poštnega naslova in registracije prispela na navedeni e-poštni naslov. Ko kliknete povezavo 

v e-poštnem sporočilu, je postopek registracije končan. V nasprotnem primeru ne boste 

registrirani in status ne bo »Aktiven«, ampak »Čaka na potrditev e-poštnega naslova«.  
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1.4.2 Pravna oseba 

1. korak 

S klikom na možnost »Registracija« v levem navigacijskem meniju se odpre naslednji zaslon:

 

 

2. korak 

V tem koraku morate izbrati, ali se želite registrirati kot fizična ali pravna oseba. Če gre za 

pravno osebo, izberite navedeno možnost. 
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3. korak 

Po izbiri se odpre spodnje okno. Če imate podpisano pogodbo z družbo Overseas, morate 

klikniti na polje, da potrdite, da ste pogodbeni uporabnik, in kliknite na »Nadaljuj«. V 

nasprotnem primeru samo kliknite na možnost »Nadaljuj«. 

 

 

  



 

 
17 

Izpolniti je treba naslednja polja: 

• Uporabniško ime –  vnesite želeno uporabniško ime, s katerim se boste po uspešni 

registraciji še naprej prijavljali. Uporabniško ime je lahko e-poštni naslov, ni pa nujno. 

• Geslo - ne sme biti krajše od šestih znakov in mora vsebovati velike in male črke ter 

vsaj eno številko. 

• Potrdi geslo – vnesti je treba enako geslo, ki je vneseno v polje »Geslo«. 

 

Po vnosu podatkov je treba izbrati možnost »Naprej«. 
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4. korak 

Po tem se odpre novo okno za vnos podatkov: 

• Naziv podjetja – vnesite naziv pravne osebe, npr. Podjetje d. o. o., 

• Ulica in hišna številka – vsebuje polno ime ulice in hišno številko, 

• Kraj – treba je začeti pisati ime kraja, po katerem se prikaže spustni meni, iz katerega 

morate izbrati želeno mesto, 

• Osebna id. št.  – vpišite osebno id. št. v pravilnem formatu, 

• Kontaktna oseba – vnesite ime in/ali priimek kontaktne osebe, če ta oseba ni 

uporabnik. Tako dostavljavec ve, katero osebo iskati, ko pride na naslov prejemnika 

za dostavo pošiljke, 

• Telefon – vnese se fiksna telefonska številka, 

• Mobitel – vnesite številko mobilnega telefona, da se dostavljavec po potrebi obrne 

na kontaktno osebo, 

• Faks – vnesete številko faksa, 

• E-pošta – vpišite e-poštni naslov, da se lahko po potrebi pošljejo podatki o statusu 

pošiljke in za preverjanje uporabnika, 

• IBAN – vpiše se IBAN v pravilnem formatu. 

 

Po vnosu podatkov je treba izbrati možnost »Naprej«. 
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5. korak 

Odpre se okno s pregledom vseh vnesenih podatkov:

 

V tem koraku morate preveriti vnesene podatke. Če so podatki pravilni, morate klikniti na 

okence »Nisem robot« in nato izbrati možnost »Končaj registracijo«. 

Če so podatki napačni, morate klikniti na »Vrni se«. 
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6. korak 

Če ste izbrali možnost, da ste pogodbena stranka, se po uspešni registraciji prikaže naslednji 

zaslon:  

 

Opomba! Za aktiviranje računa se obrnite na svojega prodajnega zastopnika. 

  



 

 
21 

Če niste pogodbeni uporabnik, se po uspešni registraciji prikaže naslednji zaslon:

 

 

Opomba! Pri registraciji je treba vnesti pravilen e-poštni naslov, saj bo povezava za potrditev 

e-poštnega naslova in registracije prispela na navedeni e-poštni naslov. Ko kliknete povezavo 

v e-poštnem sporočilu, je postopek registracije končan. V nasprotnem primeru ne boste 

registrirani in status ne bo »Aktiven«, ampak »Čaka na potrditev e-poštnega naslova«. 
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1.5 Pravni dokumenti 

V levem navigacijskem meniju se nahaja možnost »O aplikaciji«, s klikom na gumb pa se 

odprejo naslednje informacije: 

• Splošni pogoji – s klikom na to možnost se odpre stran s Splošnimi pogoji: 

https://www.overseas.hr/Media/Default/Legal/OverseasExpress-Opci-uvjeti-

web.pdf, 

• Izjava o zasebnosti – s klikom na to možnost se odpre stran z izjavo o zasebnosti: 

https://overseas.hr/izjava-o-privatnosti, 

• Obvestilo o piškotkih – s klikom na to možnost se odpre stran, ki vsebuje Obvestilo o 

piškotkih: https://overseas.hr/obavijest-o-kolacicima 

 

 

https://www.overseas.hr/Media/Default/Legal/OverseasExpress-Opci-uvjeti-web.pdf
https://www.overseas.hr/Media/Default/Legal/OverseasExpress-Opci-uvjeti-web.pdf
https://overseas.hr/izjava-o-privatnosti
https://overseas.hr/obavijest-o-kolacicima

