
 

 

  

Opravljanje dela pod vplivom alkohola vas lahko stane zaposlitve.  

Delo pod vplivom alkohola je veliko pogostejši pojav, kot si želimo priznati.  

Neupoštevanje varnostnih ukrepov s strani delavcev predstavlja podlago za uvedbo postopka odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi. Med varnostne ukrepe sodi tudi prepoved opravljanja dela pod vplivom alkohola. 

Glede na težo in pogostost kršitev je lahko uveden postopek redne odpovedi ali izredne odpovedi. Glede na 
opredelitve v internih splošnih aktih delodajalca, pa lahko delodajalec tovrstne kršitve delavca obravnava v 
disciplinskem oziroma odškodninskem postopku. 

Vinjenost na delovnem mestu vsekakor predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. Nedvomno predstavlja 
nevarnost tako za delavca, kot ostale delavce in delovni proces. 

Kaj v zvezi z delom pod vplivom alkohola določajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu? 

 

Delodajalec mora v skladu z delovno pravno zakonodajo in predpisi o varnosti in zdravju pri 

delu zagotavljati vsem delavcem varne delovne razmere. V kolikor delodajalec tega ne 

zagotovi, je v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava odgovoren za škodo, ki jo povzroči 

pri njem zaposleni delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu za delavca eksplicitno določa obveznost, da ne sme delati ali biti na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola. Ta zakon tudi določa, da delodajalec alkoholiziranost na delovnem mestu ugotavlja po 
postopku in na način, kot je določil s svojim internim aktom. Prav tako pa mora delodajalec vinjenega delavca 
odstraniti z dela, delovnega mesta in delovnega procesa. V kolikor delodajalec tega ne stori, ga lahko inšpektor za 
delo sankcionira za prekršek. 

V letu 2017 so inšpektorji ugotovili 270 kršitev v zvezi s prepovedjo dela pod vplivom alkohola. Od tega se je 248 
nanašalo na sprejetje internega akta, v 10 primerih pa so delavci opravljali delo pod vplivom alkohola. 

Rabite nasvet? 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 12/2018  

04.01.2019 - Leto 2018 smo zaključili s podpisom dodatkov h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti...  
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25. državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na smučeh - 

Pohorje 2019  

11.12.2018 - 25.1.2019 ste člani SKEI vabljeni pod Pohorje...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pravice in dolžnosti delovnih invalidov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Kot delovni invalid imam pravice in dolžnosti.  

 
Industrijska demokracija; predavatelj Bogdan Ivanovič  

12.12.2018 - Odnosi med delom in kapitalom, ki motivirajo delavce za doseganje 

poslovnih ciljev podjetij.  

 

Inovativna dejavnost in sindikati; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Inovacije kot boj za delovna mesta.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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