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1683. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri
zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na
ladjah

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varno-
sti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja mini-
ster za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z minis-
trom za zdravstvo

P R A V I L N I K
o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju
medicinske oskrbe posadke na ladjah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo minimalne zahteve pri

zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah, ki se
nanašajo na:

– medicinsko opremo,
– ladijsko bolnišnico (ambulanto),
– zdravnika,
– odgovornost lastnika in poveljnika ladje,
– informiranje in usposabljanje poveljnika in poobla-

ščenih delavcev,
– medicinska posvetovanja po radijski zvezi in
– nadziranje medicinske opreme.

2. člen
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Ladja je vsaka ladja, ki pluje po morju ali ribari v rečnem

ustju pod slovensko zastavo, ali je vpisana v vpisnik morskih
ladij pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, ne glede na
to ali je v javni ali zasebni lasti.V ta pojem se ne uvrščajo:

– rečne ladje,
– vojaške ladje,
– ladje namenjene zabavi, s katerimi se ne opravlja

pridobitna dejavnost in jih ne upravljajo poklicne posadke in
– vlačilci, ki plovejo v pristaniščih.
Ladje se po Prilogi I tega pravilnika razvrščajo v tri

kategorije.
2. Delavec je oseba, ki dela na ladji, vključno s priprav-

niki in vajenci.
Kot delavec po tem pravilniku se ne šteje pristaniški

pilot in pristaniški delavec, ki začasno izvaja dela na ladji v
pristanišču.

3. Lastnik je registrirani lastnik ladje, razen v primeru,
ko je ladja oddana v najem oziroma jo po pogodbi o upravlja-
nju v celoti ali delno upravlja civilna oseba, ki ni hkrati regis-
trirani lastnik. V tem primeru se kot lastnik upošteva najem-
nik ali civilna oziroma pravna oseba, ki ladjo upravlja.

4. Medicinska oprema obsega zdravila, medicinske
pripomočke in antidote. Medicinska oprema je opredeljena
v Prilogi II tega pravilnika, ni pa izključena možnost uporabe
opreme, ki je le-ta ne predvideva.

5. Antidot je zdravilo, ki se uporablja za preprečevanje
ali zdravljenje posrednih ali neposrednih učinkov ene ali več
škodljivih snovi, navedenih v Prilogi III tega pravilnika.

6. Ladijski zdravstveni dnevnik je dokument, v katerega
poveljnik ali častnik, ki je pooblaščen, vodi evidenco o po-
rabljenih zdravilih in uporabljenih medicinskih pripomočkih.

3. člen
Sestavni del tega pravilnika so naslednje priloge:
– Priloga I, v kateri so opredeljene kategorije ladij;
– Priloga II, v kateri je opredeljena medicinska oprema;
– Priloga III, ki obsega nevarne snovi;
– Priloga IV o splošnih merilih za popis medicinske

opreme in
– Priloga V, ki vsebuje zahteve medicinskega usposab-

ljanja kapitana in pooblaščenih delavcev.

II. MEDICINSKA OPREMA

4. člen
Ladja mora biti opremljena z medicinsko opremo naj-

manj v obsegu in količini, ki jo določa Priloga II, razdelek I in
II, glede na kategorijo, v katero je ladja razvrščena ter skla-
dno s priporočili Mednarodne zdravstvene organizacije
(WHO) za posamezna področja plovbe in številom članov
posadke.

Potrebna medicinska oprema na ladji je odvisna od
namena plovbe, števila pristanišč na poti, trajanja plovbe,
del, ki se izvajajo med plovbo, vrste tovora in števila delav-
cev na ladji.

Vsa medicinska oprema mora biti vpisana na kontrol-
nem obrazcu, določenem v Prilogi IV.

Rešilni čolni ali reševalni splavi na ladji morajo biti oprem-
ljeni z vodotesnimi zavojčki, ki vsebujejo najmanj medicinsko
opremo, določeno v Prilogi II, razdelek I in II, za ladje, ki so
razvrščene v C kategorijo. Vsebina zavojčkov mora biti vpisa-
na na kontrolnem obrazcu iz prejšnjega odstavka.


