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Krepitev sodelovanja
Varovanje okolja
Boljša preventiva



Pregled konteksta in analiza obstoječih enot 
ter nacionalnih postopkov za posredovanje ob 
razlitju nafte v severnem Jadranu.

Skupna pripravljenost, dosežena z enotnim 
programom usposabljanja za prepoznane 
udeležence, ki sodelujejo pri odzivu na 
onesnaženje morja zaradi razlitja nafte. 

Preizkus SOP med praktično vajo na morju,  
ki bo potekala v Tržaškem zalivu.

Prenova podregionalnega načrta za 
preprečevanje, pripravljenost in odziv na 
nesreče na morju v severnem Jadranu in 
vključitev na politično raven za njegovo 
sprejetje.

Cilji

Aktivnosti projekta
—

Preprečevanje in zaščita pred onesnaževanjem morja
NAMIRS bo s celostnim pristopom k obvladovanju incidentov, pove-
zanih z onesnaženjem morja in obale, prispeval k izboljšanju prepre-
čevanja in zaščite pred posledicami pomorskih nesreč v severnem 
Jadranu. Severni Jadran je polzaprti bazen, ki pokriva približno 550 
km2  morske površine med Hrvaško, Italijo in Slovenijo. Z vidika med-
sebojne rabe morja za različne namene (obalni in pomorski turizem, 
prevoz blaga in potnikov, ribolov, akvakultura, nafta in plin, energija 
in komunikacije, pridobivanje peska, kulturna dediščina, zaščitena 
območja), predstavlja območje izjemnega pomena. V tem kontekstu 
je nenadno onesnaženje morja nevarna grožnja, zlasti zaradi razlitja 
nafte, ki ima lahko uničujoče okoljske in gospodarske posledice. 

Čezmejno sodelovanje 
Ker obstoječi nacionalni načrti ukrepanja ob nepredvidljivih dogod-
kih ne zadoščajo za obvladovanje takšne čezmejne nevarnosti, bo 
NAMIRS izboljšal pripravljenost in povezovanje obstoječih operativ-
nih postopkov za bolj usklajeno odzivanje na nadnacionalni ravni ter 
v skladu z Barcelonsko konvencijo in drugimi povezanimi protokoli. 

Načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih
Z vključevanjem znanja, orodij in virov, ki so na voljo v okviru večstran-
skega partnerstva NAMIRS, bo okrepljeno regionalno in medsektor-
sko sodelovanje. Konzorcij bo pripravil posebne smernice za revizijo 
in posodobitev Podregionalnega načrta za izredne razmere v Jadran-
skem morju, ki so ga vse tri partnerske države podpisale leta 2005, 
vendar ni nikoli začel veljati. Opredeljeni bodo standardni operativni 
postopki (SOP) za prve posredovalce in načrt posebnega programa 
usposabljanja, potrjenega v simulacijski vaji na morju. Proces sode-
lovanja bo omogočil bolj jasno ter nemoteno komunikacijo in intero-
perabilnost ob vzpostavitvi na delovanje pripravljenega subregional-
nega mehanizma, ki bo takoj na voljo severnojadranskim državam 
in mehanizmu civilne zaščite EU, in ki bo zlahka prenosljiv na druge 
države jadransko-jonske regije.

Glavni pričakovani 
rezultati
—
Izboljšana komunikacija in operativno 
usklajevanje med pripravljenostjo in 
odzivom na morju in obalo, 

(Pod)Regionalni pristop k 
pomembnemu nenadnemu 
onesnaženju, zlasti glede spremljanja 
in ocenjevanja vpliva/posledic razlitja.


