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1. oktober 2009

Spoštovani,
Že kar nekaj časa se pri poslovanju Terminala za avtomobile v Luki Koper soočamo s
problemom nepopolnih vhodnih podatkov ki jih prejemamo od naših strank. Nekatere
stranke so te nepopolnosti že odpravile, žal pa ne vse.
Posledica nepopolnih vhodnih podatkov je nezmožnost Luke Koper kot uporabnika Cone Luke
Koper zagotavljati zahtevane evidence in sledljivost, kar smo dolžni v skladu z veljavno
zakonodajo. Tako je Carinski urad Koper ob svojem zadnjem pregledu ugotovil neskladnosti
in nas o njih obvestil s svojim dopisom ki smo ga prejeli dne 11.08.2009.
V omenjenem dopisu Carinski urad Koper ugotavlja neskladja v vodenju evidenc v sistemu
TINO, kakor tudi neskladja v sledljivosti (lokaciji) vozil. V razgovoru z odgovornimi v Luki
Koper, kakor tudi pri Carinskem uradu se je potrdilo da je vse posledica pomanjkljivih
vhodnih podatkov s strani ladijskih agentov, kakor je že bilo zapisano zgoraj.
V istem dokumentu nam je Carinski urad Koper zadal rok za odpravo nepravilnosti, in sicer
do 30.9.2009, Pri tem pa velja opozoriti da so zagrožene visoke denarne kazni, v skrajnem
primeru pa tudi izguba statusa uporabnika Cone Luke Koper. Verjamemo, da to nikomur
izmed nas ni v interesu.
Skladno z zapisanim vas obveščamo da bomo v Luki Koper na Terminalu za avtomobile z
dnem 30.09.2009, z namenom izpolnjevanja zahtev carinskih predpisov v Uredbah 2913/92
in 2452/93 o Carinskem Zakoniku Skupnosti, vpeljali kontrolo na vhodne dispozicije. Kontrola
bo zahtevala obveznost serijskih številk v vrsticah vhodnih dispozicij.
V ta namen vas naprošamo, da se obrnete na svoje ponudnike in si v svojih informacijskih
rešitvah zagotovite vse potrebno, da boste lahko pošiljali formalno pravilno izpolnjene
dispozicije s serijskimi številkami kot to zahteva zgoraj navedena zakonodaja Evropske unije.
V primeru kakršnih koli nejasnosti ali potrebe po dodatnih pojasnilih se obrnite na mag.
Borisa Šušmaka, Vodjo službe za razvoj informatizacije poslovnih procesov: tel. št. 06 66 56
161 ali email boris.susmak@luka-kp.si .
Naj vas na koncu opozorimo da vas bomo, v primeru da do 30.09.2009 ne boste uredili
svojih informacijskih rešitev tako da boste lahko pošiljali pravilno izpolnjene dispozicije s

serijskimi številkami kot to zahteva zakonodaja Evropske unije, bremenili za vso škodo in
stroške ki jih bomo iz tega utrpeli.
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