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VBS navodila »Najave - Kontejnerji«     
    

1. Prijava v VBS   

1.1. Vstop VBS: Vpis uporabniškega imena in gesla ter potrditev splošnih pogojev  

https://vbs.luka-kp.si    

   
Slika 1: Prijavno okno   

1.2. Spremenite lahko tudi jezik že takoj pred vstopom ali ko vstopite v VBS s klikom na »svet« 

(slika 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Sprememba jezika 

 

  

2. Najava za terminal kontejnerjev (KT)    

Za najavo kamionov s kontejnerji (CNT) sta možna dva načina najave.   

2.1. Najava - prvi način    

Najava vstopa kamiona z namenom pretovora CNT se prične z uvozom CNT v VBS. Uvoz opravi 

špediter ali prevoznik na zavihku »Najave – Kontejnerji« -> »Seznam« (»Containers« -> »List«) 

(slika 3). Uvoz se opravi z funkcijo »Uvozi CNT« (»Import CNT«). Pogoj za uvoz CNT v VBS je 

izdelan skladiščni dokument (DVH ali DIZ) s strani špediterja ali številka kontejnerja.     
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Slika 3: Seznam uvoženih kontejnerjev  

  

S klikom na »Uvozi CNT« (»Import CNT«) se prikaže okence (slika 4), kjer je potrebno vpisati 

številko kontejnerja (Kontejner/Container) ali številko dispozicije (Dispozicija/Order). Pod »Najava 

TOS« (Booking) ni potrebno vpisati ničesar. Ko so podatki vpisani, kliknite »Napolni podatke o« 

(»Fill container data«), tako da se na ekranu izpiše željen kontejner. Za uvoz kontejnerja je 

potrebno prvo obkljukati kvadratek »Uvozi« (»Import«) in nato ga s tipko »Shrani« (»Save«) 

uvozite v sistem VBS. Omogočen je uvoz večjega števila kontejnerjev le s številko dispozicije 

(vhodne ali izhodne).   

 

    
Slika 4: Uvoz kontejnerjev   

   

Uvožen kontejner lahko takoj za tem najavite, tako da označite kontejner na seznamu v prvem stolpcu 

s kvadratkom (slika 5) ter stisnete »Izdelaj najavo« oz. »Create booking«.    
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Slika 5: Izbor kontejnerja za najavo iz seznama kontejnerjev   

  

V nadaljevanju se odpre ekran za vnos najave »Booking« (slika 6), kjer najavo uredite, tako da 

določite željen/razpoložljiv termin vstopa (razpoložljivi so modro označeni termini), prevoznika, 

šoferja ter registrsko številko kamiona in prikolice.    

    
Slika 6: Urejanje najave prvi del   

  

Na obstoječem oknu lahko poiščete in izberete še ostale CNT, ki bodo pretovorjeni ob istem obisku 

vozila (slika spodaj). Ti kontejnerji morajo biti predhodno uvoženi v VBS sistem po omenjenem 

prejšnjem postopku (pod točko 2.1.). Ko določite vse potrebne podatke, najavo, zgoraj levo s tipko 

»Shrani« (»Save«), shranite in najava kamiona s kontejnerjem je zaključena pod statusom 

»Booked«.   
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Slika 7: Urejanje najave drugi del   

 

 

2.2. Najava - drugi način    

Kontejner najprej uvozite v VBS (postopek enak kot pri postopku pod točko 2.1.). Nato na zavihku 

»Najave – Kontejnerji« -> »Izdelaj najavo za kontejnerje« (»Bookings - Container« -> »Create 

container booking«) naredite najavo kamiona. Nadaljnji postopek je enak kot na pri postopku pod 

točko 2.1. (sliki 6 in 7).    

    

3. Pregled in urejanje najav za terminal kontejnerjev (KT)    

Do seznama najav za kontejnerje pridete s klikom na meni »Najave – Kontejnerji« -> »Seznam« 

(»Bookings – Container« -> »List«). (slika 8)   

   

Slika 8: Meni za pregled in urejanje najav za kontejnerje   
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Prikaz polj pri kreiranju najave vstopa kamiona s kontejnerji prikazuje slika 9. 

 

    
Slika 9: Razlaga polj pri kreiranju najave vstopa kamiona s kontejnerji   

Na zavihku »Najave – Kontejnerji -> »Seznam« (»Booking – Container« -> »List«) lahko spremljate 

statuse posamezne najave. S klikom na izbirno tipko v drugem stolpcu (oko) pa lahko najavo 

dodelate ali spreminjate podatke (sliki 10 in 11). VBS evidentira vstope kamionov po točno določenih 

urah in datumih.   

    

Slika 10: Urejanje podatkov najave 
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Slika 11: Urejanje podatkov najave 

3.1. Odgovorni prevoznik/Dejanski prevoznik 

Do najave ima dostop »Organizacija« (»Organization«), ki je ustvarila najavo, »Odgovorni prevoznik« 

(»Responsibile haulier«), katerega nominira »Organizacija« in »Dejanski prevoznik« (»Actual 

haulier«), ki je lahko »Odgovorni prevoznik« ali pa prevoznik kateremu je »Odgovorni prevoznik« 

predal najavo. Če »Dejanski prevoznik« preda najavo tretjemu prevozniku, do najave ne bo imel več 

dostopa.  

 

4. Dodatne možnosti   

Z opcijo »Združi« (»Merge«) (slika 12) lahko prevoznik združi dve najavi različnih špediterjev v enotno 

najavo.   

   

   

Slika 12: Združevanje dveh najav   
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Zavihek »Events« oz. »Dogodki« (slika 13) pa nudi prevozniku pregled nad vstopom in izhodom 

kamiona iz pristanišča, torej kdaj je vstopil/izstopil, kateri kamion ter na katerem vhodu. Tako ima 

lahko vse pod kontrolo.   

  

  

Slika 13: Pregled vstopa in izstopa kamiona.  

   

4.1. Masovni uvoz (import) kontejnerjev v sistem VBS in avtomatska izdelava najav   

  

Za masovni import pripravite CSV excel datoteko s podatki v štirih stolpcih:  

1. Šifra kontejnerja (obvezen podatek)  

2. Šifra prevoznika (neobvezen podatek)  

3. Šifra dovolilnice voznika (neobvezen podatek)  

4. Šifra skupine najave (neobvezen podatek)  

  

Dodatno pojasnilo:  

- Šifro prevoznika navedete v kolikor že veste, kateremu prevozniku boste najavo predali, sicer 

pustite prazno  

- Šifro dovolilnice voznika navedete, če že veste, kateri voznik bo prišel po tovor, sicer pustite prazno  

- Skupina najave, je podatek, ki nam pove, kdaj bosta dva ali več kontejnerjev na isti najavi – sicer 

pustite prazno (gre vsak kontejner na svojo najavo).  

  

Postopek:  

1. Pripravite datoteko CSV s podatki ločenimi s podpičjem. Primer:  
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a. Izdelate Excel (slika 14)  

  

  

Slika 14: Prikaz zabeleženih podatkov v Excel datoteki.  

  

b. Shranite kot CSV (MS-DOS) – ločeno s podpičjem (slika 15)  

  

  

Slika 15: Pravilen izbor tipa datoteke.  
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c. Potrdite, da želite obstoječi format datoteke (slika 16)  

  

  

Slika 16: Potrditev obstoječega formata datoteke.  

  

2. V mapi je datoteka, ki ima podatke ločene s podpičjem (slika 17)  

  

  

Slika 17: Datoteka s podatki.  

  

3. V VBS sistemu kliknete na »Kontejnerji« - »Seznam« (»Containers« -> »List«) in izberete 

opcijo »Uvozi in najavi« (»Import and book«) (slika 18)  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Slika 18: Masovni uvoz 
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4. Poiščete in izberete CSV datoteko, ki ste jo pripravili za uvoz (slika 19)  

  

  

Slika 19: Izbor izdelane datoteke.  

  

5. VBS vam prikaže rezultat importa (slika 20)  

  

  

Slika 20: Prikaz uvoza kontejnerjev v VBS sistemu.  
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