
V teh priporočilih je podan povzetek za označitev enot za katere 
je potrebno poleg identifikacijskega ključa v okolju distribucije 
zajeti dodatne podatke (npr. serija/LOT in datumi). V večini 
primerov bo to kombinacija AI 01, 15 in 10, zapisani v simbolu 
GS1-128.

AI 01 + 15 + 10  
(GTIN škatle + uporabno do + št. serije)

Simbologija GS1-128

AI 01 + 15 + 10 + 00  
(GTIN palete + uporabno do + št. serije + SSCC) 
ali

AI 02 + 37 + 15 + 10 + 00  
(GTIN škatle + število škatel + uporabno do + 
številka serije + SSCC)

Redundančni zapis mora vsebovati vse v črtni kodi zapisane podatke.

Priporočena višina znakov za podatke je 7 mm.

Simbologija GS1-128

Višina znakov pod kodo: >=3 mm

 * ob upoštevanju splošnih priporočil je mogoče je tudi drugačno oblikovanje nalepke 

Označevanje škatel in palet 
z atributivnimi podatki  
po sistemu GS1

Ročno skeniranje:
• X modul: >=0.25 mm
• Višina črtic: >=13 mm

Skeniranje na avtomatski liniji:
• X modul: >=0.495 mm
• Višina črtic: >=32 mm

Skeniranje na avtomatski liniji:
• Višina črtic: >=32 mm
• X modul: >=0.495 mm
(obvezno upoštevati pri SSCC)
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Namestitev nalepke

• Spodnji del kodnega simbola vsaj 32 mm od spodnje stranice

• Vsaj 19 mm od navpičnega roba (upoštevajoč svetli rob)

• Vsi kodni simboli nameščeni v višini med 40 in 80 cm od tal

• Vsaj 5 cm od navpičnega roba 

• Praviloma na desni strani krajše stranice palete

Posebnosti

1. Enote s spremenljivo vsebino 

(na primer enote, ki niso egalizirane po teži)

• Doda se AI (3103) za zapisom neto teže v kg s tremi decimalnimi mesti.

• GTIN za označitev enote na katero se nanaša podatek o teži mora imeti 
indikator “9” (potreben je ponoven izračun kontrolne številke).

Primer: niz (01)93831234560011 (3103)010500 označuje škatlo spremenlljive 
vsebine s težo 10.5 kg.

2. Enote za katere en ali več atributivnih podatkov ne obstaja

(na primer vino in sveče nimajo roka uporabnosti, sveče ponavadi nimajo niti 
številke serije)

• AI, ki se uporablja za zapis neobstoječega podatka se izpusti v celoti.

• Če za označitev enote zadostuje samo GTIN se ta lahko zapiše v simbologiji 
EAN-13.

Primer: niz (01)03831234560018 (10)2610 označuje škatlo vina s serijo 2610.

3. Enote, kjer specifika področja ali zakonska določila zahtevajo dodatne/druge 
podatke

(na primer pri izdelkih, kjer se za rok uporabnosti namesto »datuma minimalne 
trajnosti« uporablja »datum uporabe« se AI(15) nadomesti z AI(17))

• Skladno s pravili povezljivosti AI se lahko uporabijo dodatni aplikacijski 
identifikatorji GS1.

Primer: niz (01)03831234560018(17)121110(10)2234 označuje pakiranje z 
datumom uporabe (Use by) 10. nov. 2012 in serijo 2234

Podrobna navodila za 

uporabo AI, oblikovanje 

in namestitev nalepk 

najdete v Uporabniškem 

priročniku GS1 in 

Smernicah za oblikovanje 

evropske logistične 

nalepke. 

Oba dokumenta sta 

dostopna na  

www.gs1si.org. 


