
PRILOGA I 
 
 SEZNAM PODATKOV, KI JIH JE TREBA SPOROČITI 
 
1. Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu s 4. členom te uredbe – splošni podatki: 

 a) podatki o ladji (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali MMSI 
številka); 

 b) namembno pristanišče; 
 c) predvideni čas vplutja v namembno pristanišče in predvideni čas izplutja iz 

njega; 
 d) število vseh oseb na ladji. 
 

2. Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu z 9. členom te uredbe – podatki o tovoru: 
a) pravilni tehnični nazivi nevarnega blaga ali blaga, ki lahko onesnažuje okolje, 

številke Združenih narodov (UN), kadar so razredi tveganja IMO usklajeni s 
kodeksi IMDG, IBC in IGC, in po možnosti vrsta ladje, potrebna za INF 
tovore, kakor so opredeljeni v pravilu VII/14.2, količine, če se blago prevaža v 
enotah za prevoz tovora, ki niso cisterne, identifikacijska številka teh enot; 

b) naslov, na katerem se lahko dobijo podrobni podatki o tovoru. 
 
3. Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu z 10. členom te uredbe: 

 A) Splošni podatki: 
 a) podatki o ladji (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali MMSI 

številka); 
 b) namembno pristanišče; 
 c) za ladjo, ki izpluje iz pristanišča Republike Slovenije: predvideni čas 

izplutja iz pristanišča in predvideni čas vplutja v namembno pristanišče; 
 d) za ladjo, ki je namenjena v pristanišče Republike Slovenije: predvideni 

čas vplutja v namembno pristanišče; 
 e) število vseh oseb na ladji. 

B) Podatki o tovoru: 
 a) pravilni tehnični nazivi nevarnega blaga ali blaga, ki lahko onesnažuje 

okolje, številke Združenih narodov (UN), kadar so razredi tveganja IMO v 
skladu s kodeksi IMDG, IBC in IGC, in po možnosti vrsta ladje, kakor je 
opredeljena v kodeksu INF, količina blaga in kraj njihove namestitve na 
ladji, če se prevažajo v enotah za prevoz tovora, ki niso cisterne, 
identifikacijska številka teh enot; 

 b) potrditev, da so na ladji seznam ali tovorni list ali ustrezni načrt 
natovarjanja, ki vsebujejo podrobne podatke o nevarnem blagu ali blagu, 
ki lahko onesnažuje okolje, ki se prevaža, in njegovi razporeditvi na ladji; 

c) naslov, na katerem se lahko dobijo podrobni podatki o tovoru. 
 
Poveljnik ladje mora takoj obvestiti upravo o vsaki spremembi podatkov, sporočenih v 
skladu s to Prilogo. 
 


