
 

PRILOGA 9 
 

OBVESTILO O PREDLOŽITVI BLAGA V POMORSKEM IN LETALSKEM PROMETU 
 
PODATKOVNI SET 
 
Tabela vsebuje nacionalno določen podatkovni set za obvestilo o predložitvi blaga v 
pomorskem in letalskem prometu. 

 
Podatek  

Vložnik A 

Številka ticanja A [1] 

Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu A 

Prevoznik A 

Kraj natovarjanja C 

Skupno število tovorkov A 

Skupna bruto masa (v kg) A 

Oznaka ZN za nevarne snovi  A [3] 

Oznaka in številka predhodnega dokumenta A 

Status blaga A  

Številka LRN  A  

Opis blaga A 

Bruto masa (v kg) A 

Število tovorkov A 

Prejemnik C 

Predložene listine/potrdila in dovoljenja/opomba C 

Številka zabojnika A [2] 

Vrsta dokumenta A  

Vrsta prevoza A 

Referenčna številka A 

Prevozno sredstvo s tovorom/brez tovora A [1] 

Pošiljatelj C 

 
Legenda: 
 
Simboli v poljih 

A Obvezni podatek. 

C Neobvezni podatek, ki ga gospodarski subjekt vpiše, če je znan. 

 
Opombe 

[1] Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar prevoz poteka po morju. 

[2] Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar se blago prevaža v zabojniku. 

[3] Ta podatek se zahteva le v primeru, kadar pošiljka vsebuje nevarno snov. 

 
POJASNILA K PODATKOM 
 
Vložnik 
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz 
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI vložnika, če je znana. 
 
Številka ticanja 
Vpiše se številka priveza ladje. 
 

Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu  
Vpišeta se registrska oznaka prevoznega sredstva in država registracije z ustrezno oznako iz 
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU. Če prevoz poteka po morju, se vpiše 



ime oziroma identifikacijska številka ladje IMO. Če prevoz poteka po zraku, se vpišeta 
številka leta in datum.  
 
Prevoznik  
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz 
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI prevoznika, če je 
znana. 
 
Kraj natovarjanja 
Vpiše se kraj, kjer se je blago natovorilo na ladjo oziroma letalo. 
 

Skupno število tovorkov  
Vpiše se skupno število tovorkov, za katere se vlaga obvestilo o predložitvi blaga. 
 
Skupna bruto masa (v kg) 
Vpiše se seštevek bruto mase blaga, navedene v poljih 14 vseh postavk obvestila o 
predložitvi blaga, izražen v kilogramih. 
 
Oznaka ZN za nevarne snovi   
Vpiše se označba Združenih narodov za nevarne snovi (UNDG). To je enotna serijska 
številka (n4), ki jo Združeni narodi dodelijo snovem in izdelkom, vključenim na seznam 
nevarnih snovi, ki se najpogosteje prevažajo. 
 

Oznaka in številka predhodnega dokumenta 
Vpišejo se predhodni dokument z uporabo ustrezne oznake iz šifranta predhodnih 
dokumentov, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta 
predhodnih dokumentov, ki je v prilogi 2 tega pravilnika, in številka predhodnega dokumenta. 
 
Status blaga 
Vpiše se status blaga ob prihodu z ustrezno oznako (1 – neunijsko blago, 2 – unijsko blago, 
T – blago, ki ostane na ladji in se ne raztovori).   
 

LRN številka 
Vpiše se dodeljena začasna evidenčna številka, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki. 
 
Opis blaga 
Vpišejo se oznake, številke, količina in vrsta tovorkov oziroma v primeru nepakiranega blaga 
število takega blaga, vpisanega v obvestilo, s potrebnimi podatki za zagotavljanje njegove 
istovetnosti. Opis blaga pomeni običajni trgovski opis blaga. Vrste tovorkov se vpišejo z 
uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrst tovorkov, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU. 
 
Bruto masa (v kg) 
Vpiše se bruto masa blaga, deklariranega v posamezni postavki, izražena v kilogramih. Bruto 
masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme. 
 
Število tovorkov 
Vpiše se število tovorkov posamezne postavke. 
 
Prejemnik  
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz 
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI prejemnika, če je 
znana. 
 
Predložene listine/potrdila in dovoljenja/opomba 



Vpišejo se listine/potrdila in dovoljenja z uporabo ustrezne oznake iz šifranta listin/potrdil in 
dovoljenj, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in/ali iz nacionalnega šifranta listin/potrdil in 
dovoljenj, ki je v prilogi 2 in 4 tega pravilnika.  
 
Številka zabojnika 
Vpiše se številka zabojnika/-ov. 
 
Vrsta dokumenta 
Vpiše se oznaka MAE za manifest. 
 
Vrsta prevoza 
Vpiše se vrsta prevoza ob prihodu z uporabo ustrezne oznake iz šifranta vrste prevoza, ki je 
v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU. 
 
Referenčna številka 
Vpiše se številka ladijskega oziroma letalskega manifesta. 
 
Prevozno sredstvo s tovorom/brez tovora  
Vpiše se, ali je na ladji tovor ali ne, z ustrezno oznako (D – ladja je prazna, N – ladja ni 
prazna). 
 
Pošiljatelj 
Vpišejo se polno ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov, država z ustrezno oznako iz 
šifranta držav, ki je v prilogi B Uredbe 2015/2447/EU, in številka EORI pošiljatelja, če je 
znana. 
 


