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Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in spremembe) in 

Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in spremembe), je: 

 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice 

 

sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK O IZVAJANJU NADZORA BOLNIŠKEGA STALEŽA, TESTOV 

ALKOHOLIZIRANOSTI IN DROGE, UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV  

 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja: 

 

- obveznosti zaposlenih v primeru odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe 

- postopek delodajalčevega nadzora nad koriščenjem te odsotnosti 

- ukrepe delodajalca v primerih suma alkoholiziranosti zaposlenega na delovnem mestu 

- ukrepe delodajalca v primeru suma na stanje pod vplivom psihoaktivnih substanc pri 

zaposlenem 

- preverjanje upravičenosti do uveljavljanja potnih stroškov 

 

2. člen 

 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 

obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

 

Odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe 
 

3. člen 

 

V primeru nastopa razlogov za koriščenje posamezne vrste odsotnosti z dela, določene z 

Zakonom o delovnih razmerjih ali veljavno kolektivno pogodbo, mora delavec o tem takoj 

obvestiti nadrejenega in se z njim dogovoriti o načinu koriščenja odsotnosti.  

 

Prav tako mora zaposleni seznaniti delodajalca o izbiri lečečega zdravnika (kontaktni podatki 

osebnega zdravnika in naslov ambulante), saj je delodajalec upravičen do seznanitve z 

dejstvom o obstoju bolniškega staleža in režimom gibanja (ne pa tudi režimom zdravljenja).  

 

Zdravnik mora delodajalcu na način, ki ne bo omogočil nepooblaščenega seznanjanja z 

osebnimi podatki, sporočiti podatek o tem ali je delavec (upravičeno) zadržan od dela zaradi 

bolezni ali poškodbe, ki je nastala pri delu ali izven ter koliko časa.  

 

V primeru začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih v 

skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, je dolžan delavec o svoji odsotnosti obvestiti 

svojega nadrejenega najkasneje do začetka delovnega dne, ko je razporejen na delo, prvi dan 

odsotnosti z dela. 
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V primeru, da to iz objektivnih razlogov ni mogoče (huda poškodba, nezavest…), je dolžan 

delavec nadrejenega obvestiti, oziroma poskrbeti za njegovo obvestitev takoj, ko je za to 

sposoben. 

 

Delavec je dolžan delodajalcu predložiti potrdilo ali drugo dokazilo o razlogu odsotnosti z 

dela prvi dan ponovne prisotnosti na delu, na zahtevo delodajalca pa tudi že pred tem, 

najkasneje do tretjega (3) v mesecu za pretekli mesec v primeru daljše odsotnosti. 

 

V primeru začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, je delavec dolžan 

upoštevati navodila zdravnika (bolniški red), pristojne zdravniške komisije, predpise o 

zdravstvenem zavarovanju oziroma druge predpise. 

 

V  času bolniške odsotnosti delavec ne sme opravljati (pridobitnih) del in drugih aktivnosti, ki 

niso v skladu z navodili zdravnika, pristojne zdravniške komisije, s predpisi o zdravstvenem 

zavarovanju, oziroma z drugimi predpisi. 

 

Delavec mora biti v času bolniške odsotnosti doma (ne sme zapustiti kraja svojega bivanja), 

razen v primerih, ko mora k zdravniku ali na terapijo povezano z njegovo boleznijo zaradi 

katere koristi bolniški dopust, oziroma v primerih, ko odsotnost ne vpliva negativno na potek 

zdravljenja ali v primeru, ko ravna po navodilih zdravnika, ki so jasno razvidna v 

predpisanem bolniškem redu. 

 

V času bolniške odsotnosti, je delavec dolžan tudi omogočiti izvajanje nadzora delodajalcu, 

oziroma za to pooblaščenim osebam.  

 

Nadzor nad uresničevanjem predpisanega bolniškega reda, oziroma nadzor nad bolniškim 

staležom in s tem povezanimi opravili obdelave osebnih podatkov, lahko delodajalec opravlja 

sam ali pa ga nadzira v skladu z določbami 11. člena ZVOP-1-UPB1 zaupa pogodbenemu 

obdelovalcu. Fotografije, posnete pri izvajanju nadzora bolniške odsotnosti, se lahko 

uporabijo kot dokaz v morebitnem disciplinskem postopku, postopku odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi, oziroma sodnem postopku, če so pridobljene na zakonit način, upoštevajoč varstvo 

zasebnosti delavca.  

 

Nadzore bolniških staležev lahko izvajajo le ustrezno strokovno usposobljene osebe, ki tudi 

izpolnjujejo vse pogoje glede na vrsto opravljanja te storitve ter v skladu z dobro prakso in 

veljavno zakonodajo, ki ureja predmetno področje.  

 

Delavec je dolžan omogočiti izvajanje nadzora delodajalca tudi v primeru odsotnosti z dela iz 

drugih razlogov (izobraževanje, ipd.). 

 

Pravila, ki veljajo za bolniško odsotnost in nadzor, se smiselno uporabljajo tudi pri odsotnosti 

delavca iz drugih razlogov. 

 

Izvajalec opravlja nadzor bolniških odsotnosti v dopoldanskem, popoldanskem in večernem 

času, tako v delovnih dnevih, kakor tudi med vikendi in prazniki.  

 

Nadzor bolniške odsotnosti se lahko izvaja pri istem delavcu tudi večkrat. 

 

O opravljenem nadzoru bolniškega staleža, pooblaščena oseba sestavi ustrezen zapisnik.  
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Zapisnik je del priloge tega pravilnika.  

 

Nadzor bolniškega staleža, traja le toliko časa, da se ugotovi razlog zaradi katerega se je 

začel, torej ali je bolniški stalež zlorabljen ali ne. 

 

Za odhod izven kraja bivanja, je vedno potrebna odobritev osebnega zdravnika. V primeru 

kršenja navodil mora imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija pozvati zavarovano osebo 

na sejo senata in ugotoviti ali so še podani razlogi za začasno nezmožnost za delo. 

 

4. člen 

 

V primeru predvidenih dalj časa trajajočih odsotnosti z dela strokovnih, vodilnih ter 

vodstvenih delavcev (letni dopust, bolniška odsotnost), je delavec dolžan o tem najprej 

seznaniti nadrejenega in svoje delo predati delavcu, ki ga bo nadomeščal. 

 

Delavec je dolžan delo predati tako, da opozori na to, katera dela je potrebno opraviti ob 

določenih datumih (dela vezana na roke), oziroma na kaj je potrebno biti posebej pozoren pri 

delu. Delavca, ki ga bo nadomeščal, je dolžan seznaniti tudi z vsebino in potekom dela, ki še 

ni končano. 

 

 

Alkoholiziranost na delovnem mestu 

 
5. člen 

 

Ta pravilnik ureja izvajanje notranje kontrole ter ugotavljanje prisotnosti alkohola pri 

zaposlenih, med delovnim časom, na delovnem mestu ter zunaj, če se delo opravlja zunaj 

delovnih prostorov organizacije. 

 

6. člen 

 

Prihod na delo pod vplivom alkohola in uživanje alkoholnih pijač ali drugih nedovoljenih 

psihoaktivnih substanc med delovnim časom, v prostorih zavoda ni dovoljeno. Zaposleni 

delavci ne smejo opravljati dela, če je pred nastopom dela ali med delom pri njih ugotovljena 

stopnja alkohola v krvi večja od 0,0 promila, oziroma v izdihanem zraku večja od 0,0 mg/l. 

 

7. člen 

 

Kršitve določb tega pravilnika pomenijo hujšo kršitev delovnih obveznosti in pogodbe o 

zaposlitvi, zaradi katerih je lahko delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi. 

 

8. člen 

 

Pri izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola so dolžni sodelovati vsi 

zaposleni v zavodu, dijaki in študenti na začasnem delu ter drugi delavci, ki opravljajo delo v 

prostorih zavoda na podlagi pogodbe. 
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9. člen 

 

Neposredno nadrejeni delavci so kot odgovorni delavci v zavodu, zaradi zagotavljanja 

ukrepov varnosti in zdravja pri delu, dolžni odrediti ugotavljanje prisotnosti alkohola, če 

obstaja utemeljen sum, da je delavec pod vplivom alkohola. 

 

Preizkus alkoholiziranosti odredijo neposredno nadrejeni delavci, tudi v primeru nevarnih 

dogodkov, v primerih nastanka večje materialne škode, požara ter v primeru drugih 

neobičajnih dogodkov, pri katerih je upravičeno domnevati, da bi lahko šlo za prisotnost 

alkohola v krvi neposredno udeleženih zaposlenih.  

 

Preizkus alkoholiziranosti morajo neposredno nadrejeni delavci odrediti v vseh primerih 

delovnih nezgod, ki imajo za posledico poškodbo pri delu, ki pa se lahko izvede tudi v 

zdravstveni ustanovi z odvzemom krvi. 

 

10. člen 

 

V primeru, ko nadrejeni delavec, oziroma druga pooblaščena oseba posumi, da je delavec pod 

vplivom alkohola, se odredi preizkus alkoholiziranosti.  

 

Tudi vsak delavec, ki sumi, da je kdo izmed delavcev med opravljanjem ali neposredno pred 

nameravanim pričetkom opravljanja delovnih nalog v alkoholiziranem stanju, je dolžan o tem 

takoj obvestiti nadrejenega.  

 

Odredbe o preizkusu alkoholiziranosti so pisne.  

 

O odreditvi preizkusa alkoholiziranosti je potrebno takoj obvestiti  predpostavljenega, ali 

direktorja. 

 

Če nadrejeni oceni, da je podan utemeljen sum  o alkoholiziranosti delavca, odredi postopek 

ugotavljanja alkoholiziranosti in to takoj sporoči pooblaščeni osebi. 

 

Delavcu, kateremu je odrejen postopek ugotavljanja alkoholiziranosti, se za čas prihoda 

pooblaščene osebe, prepove nadaljnje opravljanje delovnih nalog. Delavca, za katerega se 

odredi preizkus alkoholiziranosti, se do prihoda pooblaščene  organizacije ali pooblaščene 

osebe, ki izvaja preizkus, odstrani z delovnega mesta in se mu odredi mesto, kjer ni 

nevarnosti, da bi škodoval sebi ali drugim. Obrazec za izdajo odredbe o preizkusu 

alkoholiziranosti predstavlja prilogo tega pravilnika. 

 

11. člen 

 

Preizkus alkoholiziranosti opravi pristojna organizacija ali pooblaščena oseba, ki je za 

preizkus strokovno usposobljena. 

12. člen 

 

Preizkus alkoholiziranosti se opravi v prisotnosti nadrejenega delavca, na kraju dogodka ali v 

ustreznih prostorih. 
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Dolžnost delavca je, da se pred opravljanjem preizkusa alkoholiziranosti seznani s potekom 

preizkusa. O poteku preizkusa delavca seznani pooblaščena oseba, ki izvaja preizkus. V 

primeru poškodbe pri delu se delavcu takoj zagotovi prva pomoč.  

 

Če zdravstveno stanje prizadetega delavca to dovoljuje, se opravi preizkus alkoholiziranosti v 

izdihanem zraku.  

 

Če to ni mogoče, se v zdravstveni ustanovi, kamor je delavec napoten na zdravljenje, takoj 

naroči odvzem in analizo krvi na prisotnost alkohola. 

 

13. člen 

 

O poteku in rezultatu preizkusa alkoholiziranosti je potrebno izpolniti zapisnik. Zapisnik o 

preizkusu alkoholiziranosti v izdihanem zraku podpišejo prisotni in sicer: delavec, nadrejeni 

delavec in pooblaščena oseba, ki izvaja preizkus. 

 

Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti v izdihanem zraku je kot priloga sestavni del tega 

pravilnika.  

 

V primeru odklonitve podpisa na zapisniku, se v zapisnik vpiše razlog takšne odklonitve. 

Zapisnik se sestavi v dveh izvodih, od katerega prejme en izvod delavec, drugi izvod pa se 

izroči delodajalcu. 

 

14. člen 

 

Če delavec odkloni opravljanje preizkusa alkoholiziranosti ali odkloni podpis zapisnika iz 

neutemeljenih razlogov, se šteje, da je s tem odklonil preizkus, kar pomeni hujšo kršitev 

delovnih obveznosti in pogodbe o zaposlitvi, zaradi česar mu je lahko odpovedana pogodba o 

zaposlitvi.  

 

V primerih, ko delavec odkloni preizkus alkoholiziranosti iz zdravstvenih razlogov ali pa, da 

se z rezultatom alkotesta ne strinja, se delavca takoj napoti v pristojno zdravstveno ustanovo 

na odvzem telesnih tekočin za analizo prisotnosti alkohola. Napotitev delavca na odvzem 

telesnih tekočin v zdravstveno ustanovo mora biti podan v pisni obliki. Napotnico izda 

direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba. Neposredni vodja delavca ali druga 

pooblaščena oseba organizira prevoz in spremlja delavca na odvzem telesnih tekočin.  

 

Stroški ugotavljanja preizkusa alkoholiziranosti bremenijo delodajalca, če se izkaže, da 

delavec ni užival alkohola. V nasprotnem primeru krije stroške preizkusa delavec.  

 

Če delavec odkloni alkotest in odvzem krvi, je alkoholiziranost mogoče dokazati tudi s 

priznanjem delavca (izjava je kot priloga sestavni del tega pravilnika), ali pa z vsaj dvema 

pričama, ki prepoznata znake alkoholiziranosti. 

 

15. člen 

 

Če se s preizkusom alkoholiziranosti pri delavcu ugotovi prisotnost alkohola, neposredno 

nadrejen delavec ali direktor, delavcu po predhodnem opozorilu z odredbo prepove nadaljnje 

delo in ga odstrani z delovnega mesta.  
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Odredba o prepovedi dela in odstranitvi z delovnega mesta je priloga tega pravilnika. 

 

Alkoholiziranost delavca se ugotovi: 

 

- z njegovim priznanjem 

- z elektronskim alkotestom (v nadaljevanju: alkotest) 

- z izpovedbami prič ali  

- z odvzemom in analizo telesnih tekočin v ustrezni zdravstveni ustanovi (v 

nadaljevanju: strokovni pregled) 

 

Delavcu, pri katerem se ugotavlja alkoholiziranost, se naprej ponudi v podpis izjava (priloga: 

izjava o priznavanju alkoholiziranosti). Če delavec podpiše navedeno izjavo, je oproščen 

plačila vseh stroškov, ki nastanejo zaradi postopka ugotavljanja alkoholiziranosti. Pisne izjave 

ni mogoče preklicati. 

 

16. člen 

 

Če obstaja sum na bolezen odvisnosti od alkohola, ima delodajalec pravico, da delavca napoti 

na usmerjeni preventivni zdravstveni pregled. Negativno mnenje pooblaščenega zdravnika je 

lahko obremenilni dokaz, skupaj z dejstvom, da so strokovni delavci z delavcem v zvezi z 

uživanjem alkohola na delovnem mestu že večkrat opravili razgovore. 

 

 

Droge ali druge nedovoljene psiho aktivne snovi na delovnem mestu 

 
17. člen 

 

V stanju pod vplivom psihoaktivnih substanc, je delavec po tem pravilniku, če so v njegovem 

organizmu prisotne droge ali druge psihoaktivne substance (to so prepovedane droge, 

psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne substance, ki lahko zmanjšajo psihoaktivne 

sposobnosti delavca). 

 

Šteje se, da delavec ni pod vplivom psihoaktivnih substanc, če jemlje psihoaktivna zdravila z 

vednostjo pooblaščenega zdravnika ter po njegovih navodilih in če pooblaščeni zdravnik 

oceni, da jemanje takšna zdravila ne zmanjšuje delavčeve delazmožnosti, kar delavec izkaže z 

ustreznim zdravniškim potrdilom.  

 

V primeru, ko nadrejeni delavec, oziroma druga pooblaščena oseba posumi, da je delavec pod 

vplivom mamil ali drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc, se lahko pisno odredi test na 

droge, kjer se uporabi postopek dokazovanja z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti mamil 

(s soglasjem delavca).  

 

Omamljenost od drog se lahko dokaže tudi z izpovedbami prič ali delavca samega (priznanje).  

 

Ob pozitivnih zaključkih se odredi še strokovni pregled pri pristojni zdravstveni ustanovi.  

 

Napotitev delavca na odvzem in analizo telesnih tekočin na prisotnost mamil ali drugih 

nedovoljenih psihoaktivnih snovi v zdravstveno ustanovo mora biti podan v pisni obliki. 

Napotnico izda direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba 
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18. člen 

 

Delavca, za katerega je odrejen preizkus prisotnosti mamil, oziroma drugih psihoaktivnih 

snovi, se do testiranja, oziroma napotitve v pristojno zdravstveno ustanovo odstrani z 

delavnega mesta in se mu odredi mesto, kjer ni nevarnosti, da bi škodoval sebi ali drugim. 

Neposredni vodja delavca ali druga pooblaščena oseba organizira prevoz in spremlja delavca 

na odvzem telesnih tekočin. 

 

19. člen 

 

Če delavec odkloni preizkus prisotnosti mamil, oziroma drugih psihoaktivnih substanc, se 

šteje, da je s tem priznal, da je pod vplivom prepovedanih substanc (kadarkoli lahko tudi 

podpiše izjavo o priznavanju omamljenosti).  

 

O tem se sestavi zapisnik, delavca pa se napoti na usmerjeni preventivni zdravstveni pregled k 

pooblaščenemu zdravniku. Zapisnik o testu na droge je sestavni del tega pravilnika. 

 

20. člen 

 

Preizkus prisotnosti mamil, oziroma drugih psihoaktivnih substanc, se lahko pisno odredi tudi 

v primeru delovnih nezgod, poškodb pri delu, nevarnih dogodkov ali požara ter v primeru 

neobičajnih dogodkov, pri katerih je upravičeno domnevati, da bi lahko šlo za jemanje 

nedovoljenih substanc.  

 

Stroški ugotavljanja bremenijo delodajalca, če se izkaže, da delavec ni užival droge. V 

nasprotnem primeru krije stroške preizkusa ali strokovnega pregleda, delavec.  

 

 

Neupravičeni potni stroški na delo in z dela 

 
21. člen 

 

Delodajalec ima pravico do nadzora stroškov prevoza na delo in z dela (v nadaljnjem 

besedilu: stroški prevoza), z nenapovedanimi kontrolami na terenu.                                  

Nadzor stroškov prevoza opravlja delodajalec, oziroma za to ustrezno usposobljena 

pooblaščena oseba (detektiv), pri tem pa preverja resničnost izjav in to predvsem, če je stalno 

ali začasno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: dejansko bivališče) zaposlenega v resnici 

tisto, ki jo je navedel v izjavi za povrnitev prevoznih stroškov. 

 

22. člen 

 

V času preverjanja upravičenosti prevoznih stroškov, je delavec dolžan omogočiti izvajanje 

kontrole, za to pooblaščenim osebam. Fotografije, posnete pri izvajanju kontrole prevoznih 

stroškov, se lahko uporabijo kot dokaz v morebitnem disciplinskem postopku, postopku 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi, oziroma sodnem postopku, če so pridobljene na zakonit način, 

upoštevajoč varstvo zasebnosti delavca (ne kršijo zasebnosti stanovanja, pisemske tajnosti, 

itd…). 
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23. člen 

 

Zaposleni, ki uveljavlja pravico do povračila stroškov prevoza, mora dati pisno izjavo z 

navedbo resničnih podatkov, določenih v izjavi. Izjava mora vsebovati resnično bivališče 

(dejansko, stalno) zaposlenega, s katerega prihaja, oziroma odhaja na in z dela.  

Ta izjava je lahko kadarkoli predmet kontrole s strani delodajalca ali z njegove strani 

pooblaščene osebe.  

 

Zaposleni mora spremenjeni podatek glede bivališča, s katerega prihaja na delo ali odhaja z 

dela sporočiti delodajalcu, najkasneje do 3. v mescu za pretekli mesec.  

 

V kolikor delodajalec ugotovi in dokaže zlorabo potnih stroškov je to hujša kršitev, ki lahko 

vodi v izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

 

24. člen 

 

Z izvajanjem kontrole se preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila uvedena 

(ugotovitev dejanske kilometrine, dejanskega bivališča zaposlenega). O opravljeni kontroli 

potnih stroškov se sestavi zapisnik. Zapisnik o kontroli potnih stroškov je sestavni del tega 

pravilnika. 

 

25. člen 

 

Če iz informacije o zlorabi upravičene odsotnosti ali uveljavljanja potnih stroškov izhajajo 

razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora 

nadrejeni ali pooblaščena oseba o tem obvestiti policijo. Zloraba prevoznih stroškov lahko 

zajema tudi nedovoljeno uporabo službenih vozil. V kolikor delodajalec ugotovi zlorabo 

potnih stroškov (zloraba uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela 

ali zlorabo službenih vozil nad 100 EUR), lahko poda kazensko ovadbo na tožilstvu ali na 

policijski postaji.  

 

 

Splošne določbe 

 
Pri izvajanju in zagotavljanju notranje kontrole so dolžni sodelovati vsi zaposleni v 

organizaciji. Funkcijo notranje kontrole izvaja direktor organizacije, oziroma z njegove strani 

pooblaščene osebe in organizacije. 

 

 

Disciplinska odgovornost 

 

Delavec je disciplinsko odgovoren, kadar naklepno ali iz malomarnosti krši pogodbene in 

druge obveznosti iz delovnega razmerja. Kot hujše kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz 

delovnega razmerja se štejejo: 

 

- zloraba pravice do bolezenskega dopusta 

- nastop dela v vinjenem stanju ali pod vplivom mamil ali uživanje alkoholnih pijač ali 

mamil med delom 
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- odklonitev preizkusa ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil ali psihoaktivnih 

sredstev v organizmu delavca, ki ga zahteva pooblaščena oseba 

- ponareditev listin ali dajanja netočnih podatkov z namenom pridobitev neupravičenih 

pravic iz delovnega razmerja 

 

 

Odškodninska odgovornost 

 

Organizacija lahko od delavca zahteva povrnitev škode, ki jo povzroči pri delu, oziroma v 

zvezi z njim namenoma ali iz hude malomarnosti, lahko pa ga v celoti oprosti plačila škode. 

 

Če delavec ne opravlja delovnih nalog v delovnem času, ker je v alkoholiziranem stanju ali v 

stanju pod vplivom psihoaktivnih substanc, gre za neopravičeno odsotnost z dela, zaradi 

katere delavcu ne pripada plačilo iz naslova delovnega razmerja v obsegu: 

 

- delavec ni upravičen do osnovne plače in dodatkov za čas od začetka postopka 

ugotavljanja alkoholiziranosti do konca delavčevega delovnega časa, to je do konca 8-

urne dnevne delovne obveznosti. Za začetek postopka ugotavljanja alkoholiziranosti 

se šteje trenutek, ko se (zaradi utemeljenega suma o alkoholiziranosti delavca) odredi 

tak postopek, oziroma, ko začne pooblaščena oseba (v okviru občasne kontrole) pri 

delavcu ugotavljati alkoholiziranost po predpisanem postopku. 

 

Če se ugotovi alkoholiziranost, oziroma stanje pod vplivom psihoaktivnih substanc delavca, 

lahko bremenijo delavca vsi stroški postopka ugotavljanja alkoholiziranosti, oziroma 

omamljenosti (kot so zlasti stroški prihoda pooblaščene osebe, stroški preizkusa, stroški 

strokovnega pregleda, prevozni stroški). 

 

 

Prehodne in končne določbe 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski. 

 

Pravilnik se spreminja na enak način in po enakem postopku, kot je bil sprejet. Pravilnik je 

vsem zaposlenim ves čas na razpolago, da se lahko z njim kadarkoli (ponovno) seznanijo. 

   

            

       Veronika Bregant, univ.dipl.soc.del. 

        Direktorica 

 

Datum sprejetja: 27.6.2014 

Datum objave: 27.6.2014 

Pravilnik je v veljavi od: 1.7.2014 

 

 

 


