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Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002 s spremembami), Zakona o 
javnih udeležencih (Ul. l. RS št. 63/2007), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 
43/2011), in Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. l. RS št.. 57/2008) dne 29. 8. 2014 
sprejema ravnateljica Miriam Stanonik naslednji 
 

 

PRAVILNIK 
o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti drugih 

prepovedanih substanc pri zaposlenih na OŠ Bičevje 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Ta pravilnik ureja postopke izvajanja notranje kontrole in ugotavljanja alkoholiziranosti ter 
prisotnosti drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na OŠ Bičevje v času opravljanja 
dela v prostorih ustanove ter na drugih lokacijah, kadar se delo opravlja zunaj sedeža 
ustanove. 
 
Kot druge prepovedane substance se v okviru tega pravilnika štejejo vse prepovedane 
droge (razen alkohola) in zdravila kot so na primer opiati, benzodiazepini, kokain, 
metaboliti, kanabis, amfetamini in metadon. 
 
Zaposleni prav tako ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na njihove 
psihofizične sposobnosti, predvsem na tistih delovnih mestih, na katerih je nevarnost za 
nezgode pri delu večja (kot izhaja iz točke VIII A. Izjave o varnosti z oceno tveganja). 
 
Delavec je zato na osnovi tega pravilnika delodajalca dolžan obvestiti o svojem stanju 
oziroma o zmanjšani zmožnosti za delo. 
 

2. člen 
 

Vsi zaposleni na OŠ Bičevje morajo biti seznanjeni z vsebino tega pravilnika, katerega 
ukrepe in določila so dolžni upoštevati in se po njih ravnati. 
 
Z vsebino tega pravilnika morajo biti seznanjeni, ga upoštevati in se po njem ravnati tudi 
vsi študentje ter druge osebe, ki začasno ali prehodno opravljajo delo v prostorih OŠ 
Bičevje ali za OŠ Bičevje opravljajo delo zunaj njenega sedeža. 
 
V skladu s prejšnjim odstavkom se izraz zaposleni nanaša tudi na osebe iz prejšnjega 
člena, za katerega v celoti veljajo in se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika. 
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3. člen 
 

Poleg določil tega pravilnika morajo zaposleni uresničevati in upoštevati tudi vse druge 
veljavne predpise, ki urejajo prepoved uživanja alkohola in drugih prepovedanih substanc 
v delovnem okolju. 
 
 

4. člen 
 

Pooblaščena oseba v smislu tega pravilnika je oseba, ki je usposobljena za delo z 
alkotestom ter jo ravnateljica Miriam Stanonik pooblasti - bodisi na podlagi posebnega 
pooblastila, bodisi je takšno pooblastilo dano podjetju kot pravni osebi, ki v okviru svoje 
dejavnosti zagotavlja storitev izvajanja notranje kontrole in ugotavljanja alkoholiziranosti 
ter prisotnosti drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih. 
 
 
II. OPREDELITEV PREPOVEDANEGA RAVNANJA 
 

5. člen 
 

Na OŠ Bičevje je prepovedano: 

 prihajanje na delo v alkoholiziranem stanju oziroma pod vplivom drugih 
prepovedanih 
substanc, 

 uživanje alkoholnih pijač in ali drugih prepovedanih substanc med delom, 

 prinašanje, prodaja ali brezplačna ponudba alkoholnih pijač in/ali drugih 
prepovedanih 
substanc na delo oziroma v delovnem okolju, 

 delati pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti na 
delovnih 
mestih, kjer je možnost nezgode večja. 
 

6. člen 
 

Prepovedano ravnanje, kot ga opredeljuje 5. člen tega pravilnika, predstavlja hujšo kršitev 
delovnih obveznosti in je lahko podlaga za uvedbo disciplinskega postopka zoper 
zaposlenega. 
Ugotavljanje ponavljajočih se kršitev iz prvega odstavka tega člena so lahko podlaga za 
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. 
 

7. člen 
 

Vsak zaposleni, ki opazi ali sumi, da je kdo izmed zaposlenih prišel na delo v 
alkoholiziranem stanju in/ali pod vplivom drugih substanc, je užival alkoholne pijače ali 
druge prepovedane substance med delom ali jih prinesel na delo, mora to takoj sporočiti 
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neposredno nadrejenemu, sindikalnemu zaupniku ali pooblaščeni osebi iz 4. člena tega 
pravilnika. 
 
Neposredno nadrejeni zaposlenega ali sindikalni zaupnik mora dejstvo iz prejšnjega 
odstavka 
nemudoma sporočiti pooblaščeni osebi iz 4. člena tega pravilnika, ki na podlagi navedene 
informacije ustno odredi preizkus alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih prepovednih 
substanc. 
 
 
III. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ALKOHOLIZIRANOSTI ZAPOSLENIH 
 

8. člen 
 

Preizkus alkoholiziranosti se izvede, če je podan sum o alkoholiziranosti zaposlenega ter v 
okviru občasnih predhodno napovednih kontrol, ko se preizkus alkoholiziranosti izvede 
pri naključno izbranih zaposlenih. 
Preizkus alkoholiziranosti se lahko izvede tudi v primerih delovnih nesreč, poškodb 
delovnih sredstev, požara, sporov med zaposlenimi ter drugih neobičajnih dogodkih. 
 
Sum o alkoholiziranosti zaposlenega v smislu prvega odstavka tega člena je podan 
predvsem v primeru pitja alkoholnih pijač v delovnem okolju, zadaha po alkoholu, 
neprimernega obnašanja, negotovosti pri hoji, motnje pri govorjenju ter drugih običajnih 
znakov alkoholiziranosti. 
 

9. člen 
 

Pri postopku preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenem je potrebno v največji možni meri 
varovati  in spoštovati osebno dostojanstvo zaposlenega ter upoštevati in ščititi njegovo 
zasebnost. 
 

10. člen 
 
Preizkus alkoholiziranosti opravi pooblaščena oseba iz 4. člena tega pravilnika v 
navzočnosti najmanj ene osebe kot priče. 
Preizkus se opravi v prostoru, v katerem poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega člena ter 
zaposlenega, pri katerem se ugotavlja prisotnost alkohola, ni navzočih drugih oseb. 
 
Preizkus alkoholiziranosti se opravi z alkotestom ter z drugimi metodami in načini, ki jih 
predvideva ta pravilnik. 
 
Uporaba alkotesta se mora opraviti v skladu z navodili proizvajalca alkotesta. Alkotest 
mora biti za alkohol specifičen in mora imeti kvalitete dobrega indikatorskega 
instrumenta. 
 

11. člen 
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Zaposlenega mora pred opravljanjem preizkusa alkoholiziranosti pooblaščena oseba iz 4. 
člena seznaniti o vzrokih, o poteku preizkusa alkoholiziranosti in o tehničnih navodilih 
izvajalca preizkusa. 
S preizkusom je potrebno počakati, da poteče najmanj 15 minut od zadnjega zaužitja 
alkoholne pijače ali najmanj 10 minut po zadnji pokajeni cigareti. 
 
Preizkus alkoholiziranosti se lahko opravi le s soglasjem oziroma s privolitvijo 
zaposlenega, ki pa jo zaposleni lahko veljavno poda po seznanitvi z informacijami iz 
prejšnjega odstavka. 
 

12. člen 
 

Zaposleni lahko zaradi zdravstvenih razlogov odkloni opravljanje preizkusa 
alkoholiziranosti. 
Upravičenost odklonitve opravljanja preizkusa alkoholiziranosti mora zaposleni izkazati z 
zdravniškim potrdilom pooblaščenega zdravnika. V tem primeru se lahko preizkus 
alkoholiziranosti opravi z odvzemom krvi in alkoholimetrično analizo v pristojni 
zdravstveni ustanovi. 
 
Zdravstveni razlogi iz prejšnjega odstavka se nanašajo na jemanje določenih zdravil, ki 
lahko vplivajo na rezultate alkotesta, ali pa na težave z dihali, zaradi katerih bi opravljanje 
alkotesta s pihanjem lahko negativno vplivalo na zdravstveno stanje zaposlenega. 
 
Odklonitev opravljanja preizkusa alkoholiziranosti, ki se ne nanaša na zdravstvene 
razloge, je 
neupravičena in se šteje kot kršitev delovne obveznosti, razen če zaposleni namesto 
preizkusa z alkotestom na svoje stroške zahteva odvzem krvi in alkoholimetrično analizo 
v pristojni zdravstveni ustanovi. 
 
Za neupravičeno odklonitev preizkusa alkoholiziranosti se šteje tudi, da zaposleni pri 
preizkusu alkoholiziranosti z alkotestom ne upošteva navodil za izvedbo preizkusa. 
Zaposleni, kateremu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, do izvedbe preizkusa 
alkoholiziranosti ne sme opravljati nobenega dela. Po potrebi se zaposlenemu odredi 
čakanje na preizkus na kraju, kjer ni nevarnosti, da bi škodoval sebi ali drugim. 
 

14. člen 
 
V primeru, da zaposleni odkloni preizkus alkoholiziranosti z alkotestom,  niso pa izpolnjeni 
vsi pogoji iz l. odstavka 12. člena tega pravilnika, oziroma zaposleni ne zahteva odvzema 
krvi in alkoholimetrične analize na svoje stroške, kot to predvideva 2. odstavek 12. člena,  
pooblaščena oseba, ki izvaja preizkus alkoholiziranosti, ugotavlja alkoholiziranost 
zaposlenega po zunanjih znakih in obnašanju zaposlenega ter jih jasno in natančno 
navede v zapisnik, ki ga ureja 15. člen tega pravilnika. 
 
Zunanji znaki in obnašanje zaposlenega v smislu prvega odstavka tega člena so med 
drugim zadah po alkoholu, opotekajoča hoja, zmeden govor, nenavadno obnašanje, 
upočasnjenost,  zaspanost, apatija, zatikanje pri govoru, nejasni odgovori, občasna 
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duševna odsotnost,  zmedenost, slaba časovna in krajevna orientiranost, široke ali ozke 
zenice ter podobni običajni znaki alkoholiziranosti. 
 

15. člen 
 

Pooblaščena oseba iz 4. člena tega pravilnika mora o preizkusu alkoholiziranosti napisati 
zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke: 
 

 osebne podatke zaposlenega, za katerega se opravlja preizkus,  

 datum, točen čas in kraj opravljanja preizkusa, 

 navedbo, da je alkoholiziranost ugotovljena na podlagi odločitve tega pravilnika, 

 navedbo, ali je bil preizkus opravljen z alkotestom in v skladu z navodili proizvajalca  
alkotesta, 

 rezultat preizkusa z alkotestom in ali se zaposleni strinja oziroma ne strinja z 
rezultatom alkotesta, 

 v primeru, kot ga predvideva 14. člen tega pravilnika, natančno navedbo zunanjih 
znakov ter opis obnašanja zaposlenega, 

 morebitne pripombe udeležencev preizkusa, 

 podpis zaposlenega, ki je bil testiran, ter oseb iz prvega odstavka 10. člena tega 
pravilnika, 

V primeru, da zaposleni odkloni podpis zapisnika, pooblaščena oseba iz 4. člena tega 
pravilnika to dejstvo zapiše na zapisnik. 
 
V zapisnik se navede tudi ostale znake, ki kažejo na alkoholiziranost zaposlenega in so 
primeroma navedeni v 2. odstavku 14. člena, potencialne priče, ki so te znake zaznale,ter 
njihove navedbe. 
 
Zapisniku mora biti priložena pisna izjava zaposlenega (v kolikor je to zaradi trenutnega 
stanja možno), da se strinja z rezultati preizkusa ali pojasnilo, zakaj zaposleni takšne izjave 
ni podpisal. 
 

16. člen 
 

Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti se sestavi v dveh izvodih. 
 
En izvod zapisnika s poročilom o kontroli alkoholiziranosti na delovnem mestu hrani 
nadrejeni zaposlenega, ki mu je bil preizkus odrejen, drugi izvod pa prejme zaposleni, 
ki mu je bil preizkus odrejen. 
 

17. člen 
 

Če se zaposleni, ki je bil testiran, ne strinja z rezultatom preizkusa, mora to takoj izjaviti na 
zapisnik. 
Zaposlenemu se v takem primeru omogoči, da ponovno opravlja preizkus 
alkoholiziranosti in sicer v zdravstveni ustanovi, kamor ga ob spremstvu napoti 
pooblaščena oseba iz 4. člena tega pravilnika. 
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Odklonitev preizkusa alkoholiziranosti v zdravstveni ustanovi avtomatično pomeni, da je 
veljaven rezultat preizkusa z alkotestom, zapisnik katerega je zaposleni odklonil. 
 

18. člen 
 
Šteje se, da je zaposleni v alkoholiziranem stanju in tako nesposoben za varno opravljanje 
del v naslednjih primerih: 

- ko rezultat preizkusa z alkotestom pokaže v izdihanem zraku več kot 0,00 mg 
etanola/liter izdihanega zraka oziroma 0,00 g/kg (promila) alkohola ali ob 
primerjalno enakemu rezultatu testa v pristojni zdravstveni organizaciji; 

- če je iz zunanjih znakov in obnašanja zaposlenega, navedenih v drugem odstavku 
14. člena tega pravilnika, možno oceniti, da je v alkoholiziranem stanju, zaposleni 
pa, kljub rezultatom preizkusa z alkotestom, ki pokažejo v izdihanem zraku več kot 
0,00 mg etanola/liter izdihanega zraka oziroma 0,00 g/kg (promila) alkohola, 
odkloni preizkus z alkotestom v pristojni zdravstveni ustanovi. 
 

19. člen 
 

Če je bilo na podlagi postopka preverjanja alkoholiziranosti ugotovljeno, da je zaposleni v 
alkoholiziranem stanju, pooblaščena oseba iz 4. člena tega pravilnika o tem nemudoma 
obvesti vodstvo podjetja, neposredni vodja zaposlenega ali pooblaščena oseba iz 4. člena 
tega pravilnika pa je zaposlenega dolžna odstraniti z dela oziroma iz delovnega okolja. 
 
IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA PREPOVEDANIH SUBSTANC, KI NISO ALKOHOL 
 

20. člen 
 
Preizkus prisotnosti nedovoljenih substanc se izvede, če je podan sum o uporabi, zlorabi 
in/ali odvisnosti zaposlenega od prepovedanih substanc ter v okviru občasno predhodno 
nenapovedanih kontrol zaposlenih na prisotnost psihoaktivnih snovi. 
Preizkus prisotnosti prepovedanih substanc se lahko izvede tudi v primerih delovnih 
nesreč, poškodb delovnih sredstev, požara, sporov med zaposlenimi ter ob drugih 
neobičajnih dogodkih. 
 
Sum v smislu prvega odstavka tega člena je podan v primeru uživanja ali injiciranja 
psihoaktivnih substanc med delom, neustreznega obnašanja, psihične odsotnosti, 
zaspanosti ali drugih znakov jemanja prepovedanih substanc oziroma zasvojenosti. 
 

21. člen 
 

Pri preizkusu prisotnosti prepovedanih substanc pri zaposlenemu je potrebno v največji 
možni meri varovati in spoštovati osebno dostojanstvo zaposlenega in upoštevati in ščititi 
njegovo zasebnost. 
 

22. člen 
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Če so podani pogoji iz 20. člena tega pravilnika, pooblaščena oseba iz 4. člena tega 
pravilnika napoti zaposlenega na analizo na prisotnost prepovedanih substanc, ki se 
opravi z imunokemijskim testom za določanje prisotnosti nedovoljenih drog v urinu v 
ambulanti pooblaščene ga zdravnika ali drugi ustrezni zdravstveni ustanovi. 
V primeru pozitivnega testa je potrebno z ustrezno referenčno metodo v pristojni 
zdravstveni ustanovi rezultat testa potrditi. 

 
23. člen 

 
Analiza na prisotnost substanc se lahko opravi le s soglasjem oziroma privolitvijo 
zaposlenega, ki ga zaposleni poda z lastnoročnim podpisom, in sicer po tem, ko je pred 
samo analizo obveščen o njenem poteku. 
 
Če zaposleni, kateremu je bil odrejen preizkus prisotnosti prepovedanih substanc po tem 
pravilniku, preizkus odkloni, se takšna odklonitev šteje za kršitev delovnih obveznosti. 
 
Kot odklonitev testiranja na prisotnost prepovedanih substanc se šteje tudi, če zaposleni 
na preizkusu ne želi oddati urina na preiskavo. 
 

24. člen 
 

Zaposleni, kateremu je bil odrejen preizkus prisotnosti prepovedanih substanc, do 
izvedbe preizkusa ne sme opravljati nobenega dela. Po potrebi se zaposlenemu lahko 
odredi čakanje na preizkus na kraju, kjer ni nevarnosti, da bi škodoval sebi ali drugim. 
 

25. člen 
 

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za postopek ugotavljanja prepovedanih substanc v 
skladu s tem pravilnikom, zaposleni pa takšno testiranje odkloni, pooblaščena oseba iz 4. 
člena tega pravilnika poda svoje pisno poročilo o vplivu prepovedanih substanc na podlagi 
zunanjih znakov, izpoved prič in obnašanja zaposlenega, ter vse svoje ugotovitve ter 
pridobljene izpovedbe natančno zapiše v zapisnik. 
 
Zunanji znaki in obnašanje zaposlenega v smislu prvega odstavka tega člena so, med 
drugim, 
opotekajoča hoja, zmedeni govor, nenavadno obnašanje, upočasnjenost, zaspanost, 
apatija, motnje pri pogovoru, nejasni odgovori, občasna duševna odsotnost, zmedenost, 
slaba časovna in krajevna orientiranost, široke ali ozke zenice, sveže ali zabrazgotinjene 
vbodne rane, nerazložljiv motiv dejanja, zunanji videz ter podobni zanki. 
 

26. člen 
 

Pooblaščena oseba iz 4. člena tega pravilnika mora ob preizkusu ugotavljanja prisotnosti 
ali uporabe prepovedanih substanc napisati zapisnik, ki mora vsebovati naslednje 
podatke: 

 osebne podatke zaposlenega, za katerega se opravlja preizkus, 

 datum, točen čas in kraj opravljanja preizkusa, 



Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti drugih 
prepovedanih substanc pri zaposlenih na OŠ Bičevje 

 

 
8 
 

 navedbo, da je stanje pod vplivom prepovedanih substanc ugotovljeno na podlagi 
določb tega pravilnika, 

 navedbo, ali je bilo testiranje opravljeno v skladu z navodili izvajalca, 

 rezultat preizkusa in ali se zaposleni strinja oziroma ne strinja z rezultatom, 

 v primeru, kot ga predvideva 25. člen tega pravilnika, natančno navedbo zunanjih 
znakov ter opis obnašanja zaposlenega, 

 čas in kraj sestave zapisnika, 

 morebitne pripombe udeležencev testiranja, 

 podpis zaposlenega, ki je bil testiran, ter oseb iz prvega odstavka 10. člena tega 
pravilnika (smiselna uporaba določb). 

 
V primeru, da zaposleni odkloni podpis zapisnika, pooblaščena oseba iz 4. člena tega 
pravilnika to dejstvo zapiše na zapisnik. 
 
V zapisniku se navede tudi ostale znake, ki kažejo na stanje zaposlenega pod vplivom 
prepovedanih substanc in so primeroma navedeni v drugem odstavku 25. člena tega 
pravilnika, priče, ki so te znake zaznale, ter njihove navedbe. 
 
Zapisniku mora biti priložena pisna izjava zaposlenega (kolikor je to zaradi trenutnega 
stanja možno), da se strinja z rezultati testa ali pojasnilo, zakaj zaposleni takšne izjave ni 
podpisal. 
 

27. člen 
 

Zapisnik o preizkusu prisotnosti prepovedanih substanc se sestavi v dveh izvodih. 
En izvod zapisnika hrani nadrejeni zaposlenega, ki mu je bil preizkus odrejen, drugi izvod 
pa prejme zaposleni, ki mu je bil preizkus odrejen. 
 

28. člen 
 

V kolikor se zaposleni ne strinja z urinskim imunokemijskim testom na droge, mora to 
izjavo podpisati takoj, ko se mu pove rezultat preizkusa. V takem primeru se zaposlenemu 
ponudi ponovni preizkus testiranja urina na droge v pristojni zdravstveni ustanovi. 
 
Odklonitev ponovljenega testiranja urina iz prejšnjega odstavka avtomatično pomeni, da 
je veljaven rezultat imunokemijskega urinskega testa, opravljenega v ambulanti 
pooblaščenega zdravnika. 
 
Po opravljenem imunokemijskem testu se zaposlenega le začasno (tisti dan oziroma 
dokler kaže znake motenj) odstrani iz delovnega okolja, po ponovni potrditveni analizi pa 
je dokaz dokončen (disciplinsko ukrepanje). Na zahtevo zaposlenega se lahko testiranje 
ponovi čez eno uro. V tem času mora biti zaposleni pod nadzorom pooblaščene osebe iz 
4. člena tega pravilnika. 
 

29. člen 
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Šteje se, da je zaposleni pod vplivom prepovedanih substanc in tako nesposoben za varno 
opravljanje del v naslednjih primerih: 

 ko se z ustreznim testiranjem ugotovi prisotnost prepovedanih substanc, z 
imunokemijskim testom določi prisotnost prepovedanih substanc v urinu in se 
pozitivni test potrdi z ustrezno referenčno metodo v pristojni zdravstveni 
ustanovi, 

 ko zaposleni odkloni testiranje na droge v pristojni zdravstveni ustanovi, pa 
pooblaščena oseba iz 4. člena tega pravilnika iz drugih znakov oceni, da je v stanju 
pod vplivom prepovedanih substanc, 

 ko se zaposleni ne strinja z rezultati testiranja v pristojni zdravstveni ustanovi, pa 
odkloni ponovni preizkus v skladu s tem pravilnikom. 
 

V. STROŠKI POSTOPKA 
 

30. člen 
 

Stroške postopka ugotavljanja alkoholiziranosti ter prisotnosti drugih prepovedanih 
substanc 
predhodno in v celoti nosi OŠ Bičevje v smislu predujma za izvajanje navedenih 
postopkov. 
V primeru, da je bilo v postopku na podlagi tega pravilnika ugotovljeno, da je zaposleni 
huje kršil delovne obveznosti v smislu 5. člena tega pravilnika, nosi vse stroške 
ugotavljanja alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih prepovedanih substanc zaposleni. 
 
Če alkoholiziranost ali prisotnost drugih prepovedanih substanc zaposlenega na podlagi 
izvedenih preizkusov v smislu tega pravilnika ni ugotovljena, nosi vse stroške teh 
preizkusov OŠ Bičevje. 
 
VI. KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
 

Sprejemanje in dopolnjevanje tega pravilnika se izvede na način in po postopku, ki je 
določen za njegov sprejem. 
 

32. člen 
 

Po predstavitvi vsem zaposlenim se pravilnik objavi na oglasni deski zavoda. 
 

33. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski in se začne uporabljati z 
dnem začetka njegove veljavnosti. 
 
 
Številka: II/TAJ/2014-049 
Ljubljana, 29. 8. 2014                                                                                          Miriam Stanonik, prof. 
                                                                                                                                         ravnateljica 


