22.11.2018

ZADEVA: DODATNI POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLILNICE ZA VSTOP IN GIBANJE NA
OBMOČJU PRISTANIŠČA – DODATNO POJASNILO

Spoštovani,
Luka Koper d.d. je 13.11.2018 poslala poslovnim partnerjem »Obvestilo o podaljšanju
dovolilnic za leto 2019« (povezava: https://www.luka-kp.si/slo/vstop-in-gibanje-na-obmocjupristanisca).
V obvestilu pod točko NOVOSTI so navedene:
1. Dodatne zahteve za vse vlagatelje
Dodatne/nove zahteve za vse vlagatelje (ne velja za državne organe):
•
•

Potrdilo o nekaznovanosti (Pridobite na sodišču)
Izpis iz kazenske evidence (Pridobite na Ministrstvu za pravosodje)

Pridobljena original potrdila dostavite osebno ali pošljite po pošti na naslov: Luka Koper d.d.,
Center za upravljanje z dovolilnicami, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.
V zvezi s tem vam posredujemo naslednje pojasnilo:
Luka Koper d.d. oziroma pristanišče s katerim družba upravlja je objekt posebnega pomena
za obrambo in gospodarstvo Republike Slovenije ter objekt kritične infrastrukture.
Vrsta dokumentov in predpisov posebno pozornost namenja zagotavljanju varnosti
koprskega pristanišča. Ključni predpis, ki opredeljuje varnostne ukrepe in hkrati daje pravno
podlago za obdelavo osebnih podatkov zaradi zagotavljanja varnosti pristanišča je Uredba

Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 725/2004 z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite
na ladjah in v pristaniščih ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne
26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih. V skladu z navedenimi predpisi je Luka

Koper d.d. v varnostnem načrtu opredelila tudi določene varnostne ukrepe, med katerimi je
tudi varnostno preverjanje.
Varnostno preverjanje se opravlja tudi s pomočjo predložitve Potrdil o nekaznovanosti ter
Izpisa iz kazenske evidence.
V primerih, kadar je oseba v kazenskem postopku, obsojena za kaznivo dejanje ali zalotena
pri kaznivem dejanju se lahko dovolilnica prekliče ali pa zavrne njena izdaja.
Pomemben pravni akt je tudi Pravilnik o notranjem redu Luke Koper d.d. (2011), ki daje
podlago, da Področje pristaniške varnosti (služba varovanja) pred izdajo dovolilnice zahteva
tudi druga dodatna dokazila.
Osebne podatke, ki jih Področje pristaniške varnosti obdeluje obravnavamo in varujemo v
skladu z GDPR, ZVOP ter internimi akti Luke Koper d.d..
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