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Luška formalna kontrola
1. Dodano je polje/podatek VGM na nivoju vrstic polnih kontejnerjev
2. Dodana je dodatna storitev TEH/V (Tehtanje za potrebe VGM)
S storitvijo se kontejnerskemu terminalu naroča tehtanje kontejnerjev
za potrebe VGM/SOLAS
3. VGM podatek je obvezen le v primeru izhodnih ladijskih dispozicijah
(DIZ, T-L).
4. TEH/V storitev je mogoče navesti le pri dispozicijah, ki
najavljajo/naročajo:
a. Vhod polnega kontejnerja s kamionom
(DVH K-T ali DVH EN-T)
b. Vhod polnega kontejnerja z vlakom
(DVH V-T)
c. Dostavo polnega kontejnerja na VGM tehtanje
(DDD DOST, skladišče VGM tipa KT)
OPOMBA: kontejner se odstavlja poln

d. Polnjenje kontejnerjev
(DDD STUFF)
5. Kopenske vhodne dispozicije (DVH K-T ali EN-T ali V-T) morajo
navajati:
a. VGM na vsaki vrstici polnih kontejnerjev
ali
b. Dodatno storitev TEH/V
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Seznam možnih napak


VG1 = Dod.stor.TEH/V ni dopustna za navedeni tip dispozicije in
osn.storitev
Razlaga: Naročnik je izbral osnovno storitev, ki ne podpira dodatne
storitve TEH/V



VG2 = VGM ni dovoljen v primeru dodatne storitve TEH/V
Razlaga: Naročnik je navedel podatek VGM teža na nivoju vrstice in
dodatno storitev TEH/V. Oboje ni mogoče.



VG3 = VGM je v primeru odsotnosti dodatne storitve TEH/V obvezen
Razlaga: Naročnik ni navedel ne podatka VGM teža v vrstici in ne
dodatne storitve TEH/V v glavi dispozicije. Navedeno mora biti vsaj 1.



VG4 = Napačna oznaka skladišča za dodatno storitev TEH/V
Razlaga: V primeru DDD, DOST, TEH/V ni bilo navedeno skladišče
VGM, tip KT (v glavi dispozicije)



VG5 = Dodatna storitev TEH/V ni dopustna za dostavo praznih
kontejnerjev
Razlaga: /



VG6 = VGM je manjši od tare kontejnerja
Razlaga: Naročnik je navedel VGM težo, ki je manjša od tare
kontejnerja.



VG7 = VGM za zbirni kontejner ni enak v vseh vrsticah
Razlaga: Naročnik je v primeru zbirnika v vrstici navedel VGM težo, ki
je različna od tiste v drugi/drugih vrsticah
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