ZABELEŽKA
Sestanek: s predstavniki pristaniške skupnosti – tehtanje kontejnerjev SOLAS
je potekal 13.1.2016 ob 9.30 uri, v Luki Koper.
Prisotni:
Čedomir Bojanić (predsednik SPŠ/Finning), Emil Badelj (predsednik ZPPAS/Globus),
Luka Koper: Marko Babič, Branko Vodopija, Andrej Cah, Suzana Zornada-Vrabec.
Ad1)
Sestanek je bil sklican vezano na pred prazniki prejet dopis in stališče Ministrstva za
infrastrukturo glede SOLAS in tehtanja kontejnerjev.
Dopis MzI je dejansko odziv na zahtevo pristaniške skupnosti, ki je na podlagi sklepov
skupnega sestanka z dne 27.11.2015, preko Združenja za promet pri GZS, ponovno zahtevala
od resornega Ministrstva za infrastrukturo navodila oz. usmeritve v zvezi z novimi določili
SOLAS konvencije.
Glede prejetega odgovora MzI, z dne 22.12.2015 - tehtanje kontejnerjev in spremembe
VI.poglavja SOLAS konvencije - se prisotne seznani da bo Luka Koper poslala svoje pravno
stališče neposredno MzI – predvsem z vidika obveznosti prekladalca in koncesionarja.
Luka Koper predlaga, da se predstavnike koprske pristaniške skupnosti, naročnike, uporabnike
in pošiljatelje v najkrajšem močnem roku seznani s tem, da bo Luka Koper tudi po 1.7.2016,
ko stopijo v veljavo nova določila SOLAS, sprejemala od naročnikov v dispozicijah navedeno
težo tovora in kontejnerja kot uradno verificirano težo (VGM).
V primerih ko bo Luka Koper polnila kontejnerje, bo naročnikom zagotovila podatke o
verificirani teži napolnjenega tovora/blaga v posamični kontejner.
Predsednik Sekcije pristaniških špediterjev prisotne seznani, da za stranke pripravljajo
informativni letak glede predmetnih sprememb in obveznosti, ki naj bi bil izdan predvidoma
konec januarja.
Predsednik ZPPAS predlaga naj bo poleg letaka na voljo tudi elektronska različica, ki se jo lažje
in hitreje distribuira strankam/pošiljateljem.
Ad 2)
Predsednik ZPPAS prisotne seznani da za člane pristaniške skupnosti, policijo in URSP
pripravljajo delavnico pod okriljem Združenja za promet glede procesov in postopkov ob
prihodu ladij ter prepuščanja v prost promet.
Ad 3)
Predsednik SPŠ prav tako napoveduje delavnico za člane pristaniške skupnosti glede
(ne)varnosti odpiranja kontejnerjev, v primerih ko se v kontejnerjih nahaja blago ali snovi, ki
so zdravju škodljivi. Delavnica bo organizirana v sodelovanju s predstavniki carine, LK,
Nacionalnim institutom za zdravje in DDD.

Sestanek zaključen ob 10.25 uri.
Za prisotne zapisala: Suzana Zornada-Vrabec

