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Tel.: 02-588 84 20, faks: 02-588 84 44
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PRAVILNIK
o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in
nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v javnem zavodu Dom
Lukavci

V skladu z določili predpisov, ki urejajo področje varstva pri delu, prevozov v cestnem
prometu ter delovna razmerja, je direktorica javnega zavoda DOM LUKAVCI, Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru, dne 30.06.2005 sprejela

PRAVILNIK
o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in
nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v javnem zavodu Dom
Lukavci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja izvajanje notranje kontrole ter ugotavljanje prisotnosti alkohola in drugih
nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v času pred nastopom dela in v času
opravljanja dela v prostorih javnega zavoda ter zunaj, če se delo opravlja zunaj delovnih
prostorov ter:
- seznanjanje in izpopolnjevanje zaposlenih z znanji s področja varnega dela
- izpolnjevanje zdravstvenih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci pred
nastopom dela, med opravljanjem dela ali vožnjo službenih vozil ali zasebnih vozil v službene
namene;

2. člen
Pri izvajanju in zagotavljanju notranje kontrole so dolžni sodelovati vsi zaposleni v javnem
zavodu DOM LUKAVCI, Lukavci 9.
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II. ORGANIZACIJA NOTRANJE KONTROLE
3. člen
Funkcijo notranje kontrole v javnem zavodu DOM LUKAVCI, Lukavci 9, opravlja
direktorica javnega zavoda, oziroma od nje pooblaščene osebe in organizacije.

III. OBNAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZNANJA S PODROČJA VARNOSTI,
VARSTVA PRI DELU, ZDRAVSTVENE PREVENTIVE IN DELOVNIH
OBVEZNOSTI
4. člen
Direktorica javnega zavoda DOM LUKAVCI oziroma od nje pooblaščene osebe ali
organizacije so dolžne organizirati seznanjanje zaposlenih z njihovimi pravicami in
obveznostmi pri opravljanju dela in delovnih postopkih, z novostmi, ki jih na tem področju
uvaja spremenjena ali nova zakonodaja ter preverjati njihova znanja in ravnanja.
Udeležba na takšnih predavanjih je obvezna za vse udeležence, in so se jih dolžni udeležiti.

IV. PREIZKUS ALKOHOLIZIRANOSTI NA DELOVNEM MESTU OZIROMA PRI
OPRAVLJANJU DELA
5. člen
Prihod na delo v vinjenem stanju ali pod vplivom nedovoljenih psiho aktivnih substanc, vnos
ali poskus vnosa alkoholnih pijač ali nedovoljenih psiho aktivnih substanc v prostore javnega
zavoda ali v vozila podjetja, uživanje alkohola ali nedovoljenih psiho aktivnih substanc v
delovnem času, predstavlja hudo kršitev pogodbe o zaposlitvi.
Zaposleni delavci družbe ne morejo opravljati dela, če je pred nastopom dela ali med delom
pri njih ugotovljena stopnja alkohola v krvi oziroma po izdihanem zraku večja od 0.
6. člen
V primerih, ko direktorica javnega zavoda oziroma od nje pooblaščena oseba posumi, da je
delavec pod vplivom alkohola, odredi preizkus alkoholiziranosti.
Preizkus alkoholiziranosti opravi pristojna in registrirana organizacija ali oseba, po
predpisanem postopku.
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Delavca, za katerega je odrejen preizkus alkoholiziranosti oziroma prisotnosti prepovedanih
psiho aktivnih substanc, se do prihoda pooblaščene organizacije ali osebe oziroma do
napotitve v pristojno zdravstveno organizacijo, odstrani z delovnega mesta in se mu odredi
mesto kjer ni nevarnosti, da bi škodoval sebi ali drugim.
7. člen
Organizacija ali oseba, ki je opravila preizkus alkoholiziranosti, izpolni zapisnik o preizkusu
alkoholiziranosti, ki ga podpiše delavec, ki je preizkus opravil in ena priča, ki mora biti v času
opravljanja preizkusa neprestano navzoča, po možnosti je v dopoldanski izmeni to delavčev
neposredni vodja in v popoldanski oz. nočni izmeni ter dnevih, ki po delovnem koledarju niso
delovni dnevi za vse zaposlene, pa strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, oseba
stalne pripravljenosti ali po njenem pooblastilu eden od zdravstvenih tehnikov.
Delavec ima pravico pred opravljanjem strokovnega preizkusa biti seznanjen s potekom
preizkusa, s katerim ga seznani pooblaščena oseba, s preizkusom počakati, da poteče najmanj
15 minut od zadnjega užitja alkoholne pijače ali najmanj 2 minuti po zadnji pokajeni cigareti.
Če delavec neupravičeno odkloni opravljanje preizkusa se smatra, da je s tem priznal, da je
pod vplivom alkohola oziroma lahko na svoje stroške zahteva v pristojni zdravstveni
organizaciji odvzem in analizo krvi na prisotnost alkohola ali drugega prepovedanega
narkotičnega sredstva.
V primerih, ko delavec odkloni preizkus iz zdravstvenih razlogov, če ne želi podpisati
zapisnika ali oporeka rezultatu preizkusa, se ga napoti na strokovni zdravniški pregled.
Stroški strokovnega medicinskega pregleda bremenijo delodajalca, če se izkaže, da delavec
ni užival alkoholnih pijač ali drugih prepovedanih psiho aktivnih substanc, v nasprotnem
primeru krije stroške delavec.
V primeru, da delavec odkloni vsakršno preverjanje alkoholiziranosti ali prisotnosti
prepovedanih psiho aktivnih substanc, se o tem sestavi zapisnik in pomeni ta odklonitev hudo
kršitev pogodbe o zaposlitvi.
8. člen
V primerih, da se s preizkusom ugotovi alkoholiziranost delavca, se ga odstrani z delovnega
mesta in prostorov javnega zavoda.
V primeru odvzema vozniškega dovoljenja, ki je pogoj za opravljanje dela delavca po
pogodbi o zaposlitvi, in če je bil ta odvzem posledica vinjenosti delavca izven delovnega časa,
se lahko delavcu ponudi nova pogodba o zaposlitvi za opravljanje drugega dela, če ta možnost
v javnem zavodu obstaja, v nasprotnem se mu odpove pogodba o zaposlitvi iz razloga
nesposobnosti.
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9. člen
Direktorica javnega zavoda ali od nje pooblaščena organizacija oziroma oseba lahko odredi
preizkus alkoholiziranosti oziroma prisotnosti prepovedanih narkotičnih sredstev, pred
pričetkom opravljanja dela in med delovnim časom, vsem zaposlenim v javnem zavodu DOM
LUKAVCI .
Obvezno pa se odredi preizkus ali zdravniški pregled, ko delavec kaže znake vinjenosti ali
znake, ki bi nakazovali na prisotnost prepovedanih psiho aktivnih substanc.
Strokovni preizkus se lahko odredi tudi v primerih delovnih nesreč, prometnih nesreč,
strojeloma ali požara, sporih med zaposlenimi, pritožb stanovalcev doma zaradi neprimernega
ali neobičajnega ravnanja ali vedenja zaposlenih ter v primerih drugih neobičajnih dogodkov
pri katerih je upravičeno domnevati, da bi lahko šlo za prisotnost alkohola oziroma drugih
prepovedanih psiho aktivnih substanc.
10. člen
V primerih poškodb pri delu se izpolni obrazec Prijava poškodbe pri delu in se zagotovi
delavcem nujna medicinska pomoč. Če zdravstvene razmere prizadetega delavca to
dovoljujejo se opravi preizkus alkoholiziranosti po izdihanem zraku, v nasprotnem se po
potrebi zaprosi za strokovni medicinski preizkus zdravstveno organizacijo.
V primerih, da delavec po opravljenem preizkusu ne želi zapustiti delovnega mesta in
prostorov javnega zavoda, v primerih požara ali hujšega strojeloma ter v primerih hujših
medsebojnih sporov med zaposlenimi in drugih podobnih primerih, odgovorni delavec
pokliče policijo in o tem takoj obvesti nadrejene in direktorico javnega zavoda.
11. člen
Pooblaščeni po tem pravilniku za odreditev strokovnega nadzora alkoholiziranosti oziroma
prisotnosti prepovedanih narkotičnih sredstev, so zraven direktorice javnega zavoda, še
delavčev neposredni vodja, strokovni delavec ali strokovni sodelavec, oseba stalne
pripravljenosti, zdravstveni tehniki ter oseba odgovorna za varstvo pri delu.

V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
V primeru, da bi se s spremembo predpisov morala spremeniti tudi določila tega pravilnika, se
do uskladitve pravilnika neposredno uporabljajo določbe predpisa.
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13. člen
Za izvajanje določil tega pravilnika so v javnem zavodu DOM LUKAVCI neposredno ob
direktorici javnega zavoda odgovorni še: zdravstveni tehniki, vodje služb in oddelkov,
strokovni delavec ali strokovni sodelavec, oseba odgovorna za varstvo pri delu ter zunanja
pogodbena organizacija.
14. člen
Ta pravilnik se izobesi na oglasnih deskah javnega zavoda. Odgovorni delavci iz 13. člena
tega pravilnika so zadolženi z vsebino tega akta seznaniti vse zaposlene v javnem zavodu
DOM LUKAVCI.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 09. julija 2005 dalje.

V Lukavcih , 30.06.2005

Direktorica:
Stanka VOZLIČ
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