
PRILOGA I – Varnostna ocena pristanišča 
 
Varnostna ocena pristanišča je podlaga za varnostni načrt pristanišča in njegovo 
izvajanje.  
 
Varnostna ocena pristanišča vsebuje vsaj: 
- opredelitev in ovrednotenje pomembnih sredstev in infrastrukture, ki jih je 

treba zaščititi, 
- opredelitev morebitnih groženj za sredstva in infrastrukturo ter verjetnosti, da 

se te grožnje uresničijo, zaradi določitve in prednostne razvrstitve zaščitnih 
ukrepov, 

- opredelitev, izbiro in prednostno razvrstitev protiukrepov ter spremembo 
postopkov in stopnjo njihove učinkovitosti pri zmanjševanju ranljivosti, in 

- opredelitev šibkih točk, vključujoč človeški dejavnik v infrastrukturi, politiki in 
postopkih. 

 
V ta namen vsebuje varnostna ocena pristanišča vsaj: 
- opredelitev vseh območij, ki so pomembna za zaščito pristanišča, kar pomeni 

tudi določitev njegovih meja. To vključuje pristaniško infrastrukturo, na katero 
se nanaša uredba (ES) 725/2004 in katere ocena tveganja bo uporabljena kot 
osnova nadaljnjim ukrepom,  

- opredelitev vprašanj zaščite, ki izhajajo iz razmerja med pristaniško 
infrastrukturo in drugimi zaščitnimi ukrepi v pristanišču, 

- opredelitev, katere pristaniške osebe bodo morale prestati preverjanje 
preteklosti in/ali varnostno preverjanje zaradi svojega delovanja na območjih 
visokega tveganja, 

- razdelitev pristanišča (če je to koristno) na manjše enote glede na verjetnost 
kršitev zaščitnih ukrepov. Pri tem se posamezna območja ne ocenjujejo zgolj 
glede na neposredno izpostavljenost kot morebitna tarča, ampak tudi na 
podlagi svoje morebitne prehodne vloge, ko so tarča sosednja območja, 

- opredelitev kako se spreminja tveganje, npr. glede na sezono, 
- opredelitev posebnih značilnosti podobmočij, kakršne so lokacija, dostopnost, 

oskrba z električno energijo, komunikacijski sistem, lastništvo in uporabniki ter 
drugi elementi, ki so pomembni za zaščito, 

- opredelitev morebitnih scenarijev ogroženosti pristanišča. Vse pristanišče ali 
nekateri deli njegove infrastrukture, tovor, prtljaga, ljudje ali transportna 
oprema v njem so lahko neposredna tarča prepoznanih nevarnosti, 

- opredelitev natančnih posledic scenarija v primeru nevarnosti. Posledice lahko 
vplivajo na eno ali več podobmočij. Opredelijo se neposredne, pa tudi 
posredne posledice. Posebna pozornost se nameni nevarnosti človeških 
nesreč, 

- opredelitev verjetnosti verižnih učinkov ogrožanja zaščite, 
- opredelitev šibkosti vsakega podobmočja, 
- opredelitev vseh organizacijskih vidikov, ki so pomembni za splošno zaščito 

pristanišča, vključno z delitvijo vseh z zaščito povezanih organov, pa tudi 
obstoječih pravil in postopkov, 

- opredelitev šibkosti celotnega sistema zaščite pristanišča glede 
organizacijskih, zakonodajnih in proceduralnih vidikov, 

- opredelitev ukrepov, postopkov in dejavnosti za zmanjšanje šibkosti. Posebno 
pozornost zahtevajo potreba in sredstva za dostop, nadzor ali omejitve 



dostopa do celotnega pristanišča ali posameznih njegovih delov, ki vključujejo 
identifikacijo potnikov, pristaniških uslužbencev in drugih delavcev, 
obiskovalcev in ladijskih posadk, zahteve spremljanja območja ali dejavnosti, 
preverjanje tovora in prtljage. Ukrepi, postopki in dejavnosti se uskladijo s 
predvidenim tveganjem, ki se med pristaniškimi območji lahko razlikuje, 

- opredelitev, kako bodo ukrepi, postopki in dejavnosti izboljšani ob zvišanju 
stopnje zaščite, 

-  opredelitev posebnih zahtev za ravnanje v nevarnih razmerah, npr. v primeru 
»sumljivega« tovora, prtljage, goriva in drugih zalog, oseb, neznanih paketov 
in znanih nevarnosti (npr. bomb). Te zahteve analizirajo zaželene pogoje 
glede odstranitve tveganja na kraju samem ali po premestitvi na varno 
območje, 

-  opredelitev ukrepov, postopkov in dejavnosti za omejevanje in ublažitev 
posledic, 

-  opredelitev delitve nalog, kar omogoča ustrezno in pravilno izvajanje sprejetih 
ukrepov, postopkov in dejavnosti, 

-  namenjanje posebne pozornosti odnosu z drugimi varnostnimi načrti 
pristanišča (npr. za pristaniško infrastrukturo) in z obstoječimi zaščitnimi 
ukrepi. Prav tako je treba posvečati pozornost odnosu z  drugimi načrti za 
odzivanje (npr. pri razlitju nafte, nepredvidljivih dogodkih, medicinskem 
posredovanju, jedrski katastrofi itd.), 

- opredelitev zahtev poročanja o izvajanju ukrepov in postopkov, 
-  namenjanje posebne pozornosti ukrepom za zaščito občutljivih podatkov pred 

razkritjem, 
-  opredelitev primerov, o katerih je treba seznaniti vse neposredno vpletene, 

kjer je primerno, pa tudi javnost. 


