
PRILOGA II – Varnostni načrt pristanišča 
 
Varnostni načrt pristanišča določa pristaniško varnostno ureditev. Temelji na 
ugotovitvah varnostne ocene pristanišča. Natančno določa podrobne ukrepe. 
Vsebuje nadzorni mehanizem, ki po potrebi dopušča sprejetje ustreznih popravljalnih 
ukrepov. 
 
Varnostni načrt pristanišča temelji na naslednjih splošnih vidikih: 
- določa vsa območja, ki so pomembna za zaščito pristanišča. Glede na 

varnostno oceno pristanišča se lahko ukrepi, postopki in dejavnosti med 
posameznimi podobmočji razlikujejo. Na nekaterih podobmočjih so dejansko 
lahko potrebni strožji preventivni ukrepi kakor na drugih. Posebna pozornost 
se nameni vmesnikom med podobmočji, kakor je določeno v varnostni oceni 
pristanišča, 

- zagotavlja usklajevanje med zaščitnimi ukrepi za območja z različnimi 
značilnostmi zaščite, 

- po potrebi omogoča prilagajanje ukrepov, kakor to narekujejo različni deli 
pristanišča, spreminjajoče se varnostne stopnje in posebna poročila, 

- opredeljuje organizacijsko sestavo, ki podpira izboljšanje zaščite pristanišča. 
 
Na podlagi teh splošnih vidikov varnostni načrt pristanišča določi naloge in opredeli 
delovne načrte na naslednjih področjih: 
- pogoji dostopa. Za nekatera območja se dostop pogojuje le, če stopnja zaščite 

preseže določeno minimalno vrednost. Vsi pogoji in mejne vrednosti se 
razumljivo vključijo v varnostni načrt pristanišča, 

- zahteve za preverjanje identifikacije, prtljage in tovora. Lahko se uporabljajo 
za podobmočja; lahko se v celoti uporabljajo za različna podobmočja. Osebe, 
ki vstopajo ali so na enem od podobmočij, se lahko preverijo. Varnostni načrt 
pristanišča ustrezno upošteva ugotovitve varnostne ocene pristanišča, po 
katerih se postavljajo varnostne zahteve za vsako podobmočje in za vsako 
stopnjo zaščite. Po uvedbi identifikacijskih kartic se določijo natančni postopki 
za izdajo, nadzor nad uporabo in vračilo teh kartic. Ti postopki upoštevajo 
značilnosti različnih skupin uporabnikov pristanišča in dopuščajo posebne 
ukrepe, da bi omejili negativne posledice zahtev po nadzoru dostopa.  

 
Kategorije vključujejo vsaj pomorščake, uradnike organov, osebe, ki redno delajo v 
pristanišču ali obiskujejo pristanišče, prebivalce pristanišča in tiste, ki občasno delajo 
v njem ali ga obiskujejo: 
-  sodelovanje z organi, ki nadzorujejo tovor, prtljago in potnike. Kadar je 

potrebno, se izmenjujejo ter povezujejo informacije in sistemska sporočila teh 
organov, vključno s sistemskimi sporočili pred prihodom v pristanišče, 

-  postopki in ukrepi za ravnanje s sumljivim tovorom, prtljago, gorivom in 
drugimi zalogami ter z osebami, vključno z določitvijo območij zaščite; pa tudi 
drugi vidiki zaščite pristanišča in njene kršitve, 

-  zahteve nadzora podobmočij ali dejavnosti na njih. Potreba po tehničnih 
rešitvah in rešitve same izhajajo iz varnostne ocene pristanišča, 

- označevanje. Območja, za katera veljajo zahteve glede dostopa in/ali 
nadzora, se ustrezno označijo. Zahteve glede nadzora in dostopa upoštevajo 
vso ustrezno obstoječo zakonodajo in prakso. Spremljanje dejavnosti se 
ustrezno označi, če tako zahteva nacionalna zakonodaja, 



-  poročanje in varnostno preverjanje. O vseh pomembnih varnostnih podatkih 
se poroča v skladu z določili o varnostnem preverjanju, vključenimi v načrt. 
Glede na občutljivost nekaterih podatkov se poroča samo po potrebi, vendar 
lahko to vključuje tudi postopke za obveščanje javnosti. K načrtu spada tudi 
varnostno preverjanje, ki ščiti varnostno občutljive podatke pred razkritjem 
nepooblaščeni osebi, 

-  poročanje o kršitvah zaščite. Da se zagotovi hiter odziv, varnostni načrt 
pristanišča določa natančno zahtevo o poročanju pristaniškemu častniku za 
zaščito in/ali organu za zaščito, 

-  povezovanje z drugimi preventivnimi načrti ali dejavnostmi, ki veljajo v 
pristanišču, se v načrtu obravnava posebej, 

-  povezovanje z drugimi načrti za odzivanje in/ali določanje posebnih ukrepov, 
postopkov in dejavnosti za odzivanje. Načrt podrobno določa povezovanje in 
usklajevanje z drugimi načrti za odzivanje in načrti za ukrepanje v izrednih 
dogodkih. Nesporazumi in pomanjkljivosti se rešujejo po potrebi, 

-  zahteve po usposabljanju in urjenju, 
-  operativna organizacija za zaščito pristanišča in delovne postopke. Varnostni 

načrt pristanišča podrobno določi organizacijo za pristaniško zaščito, delitev 
nalog in delovne postopke. Prav tako po potrebi podrobno določi usklajevanje 
z uradniki za zaščito pristaniške infrastrukture in ladij. V njem so opredeljene 
tudi naloge varnostnega odbora, če obstaja, 

-  postopki za prilagajanje in posodabljanje varnostnega načrta pristanišča. 


