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MMaarrjjaann  BBiillbbaann  

 

OOCCEENNJJEEVVAANNJJEE    VVOOZZNNIIŠŠKKEE  ZZMMOOŽŽNNOOSSTTII    IINN    AALLKKOOHHOOLL  
  

  

Povzetek 

 

V prispevku prikazujem vpliv alkohola na voznikove telesne in duševne sposobnosti, dokazovanje 

alkoholiziranosti, pojavnost cestnoprometnih nezgod v povezavi z alkoholom v zadnjih dveh letih in 

način in uspešnost zdravstvene selekcije voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. 

Pri tem posebno pozornost namenjam rehabilitacijskim programom v katere na predlog specialistov 

medicine dela, prometa in športa  usmerjamo voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ter delu in 

načinu ocenjevanja vozniške zmožnosti teh voznikov. 

Ugotavljam, da se je delež alkoholiziranih voznikov   v obdobju od uvedbe rehabilitacijskih 

programov zmanjšal, vendar je še vedno izjemno visok, še predvsem pri najtežjih, smrtnih posledicah. 

Tak sitem je še posebej pozitivno vplival na voznike, pri katerih ocenjujemo, da ne gre  za tvegano ali 

škodljivo pitje ali celo odvisnost. Prav pri slednjih pa so ti ukrepi očitno še premalo uspešni, morda 

tudi na račun strokovno ne dovolj doslednih in poenotenih meril ocenjevanja ali le »dobrohotnega« 

spregleda večjega deleža napotitev na psihosocialne delavnice oz zdravljenje odvisnosti. 

Ocenjujem, da je sprememba zakonodaje in nov način poskusa rehabilitacije voznikov, ki vozijo pod 

vplivom alkohola, vsekakor uspešen, morali pa bi prevetriti merila ocenjevanja in verjetno nagniti 

tehtnico ocenjevanja od edukacijskih delavnic v smeri najmanj psihosocialnih delavnic oz. še bolje v 

zdravljenja odvisnosti po standardnih programih zdravljenja. 

Mnoge študije so potrdile, da bo voznik alkoholik praviloma vozil tudi vinjen in, da ga kazen, tudi 

prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, od tega ne bo odvrnila. Če bi torej iz prometa izključili 

voznike, ki so odvisni od alkohola, bi bistveno zmanjšali število tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola. 

Seveda pa samo izločanje voznikov odvisnih od alkohola ne more rešiti problema, potrebno jih je 

usmerjati v zdravljenje.  S tem bi bistveno prispevali k dvigu varnosti v cestnem prometu, prav tako pa 

tudi sicer k zmanjševanju problematike alkoholizma v celotni družbi.  

Ključne besede: cestni promet, travmatizem, alkohol, zdravstvena selekcija 

 

Abstract 

My paper discusses the influence of alcohol on a driver’s physical and mental ability, methods 

used to prove an individual is under the influence of alcohol, incidence of alcohol-caused 

traffic accidents in the past two years, and methods of medical screening of drivers who drive 

under the influence of alcohol, along with their success rates. 

The paper devotes special attention to rehabilitation programmes to which individuals who 

had driven under the influence of alcohol are referred by occupational, traffic and sports 

medicine specialists, and to the methods of assessment of their driving ability. 
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It is noted that while the proportion of intoxicated drivers has decreased since rehabilitation 

programmes were introduced, it remains extremely high, particularly in those involved in 

serious, even fatal accidents. The system has had a very positive effect on those drivers whose 

alcohol consumption we assess as posing little risk and causing little harm, much less 

dependence. Unfortunately, the measures have not been proven as successful among those 

dependent on alcohol, perhaps in part due to inconsistencies in the professional standards of 

evaluation or to pervasive “well-meaning” forgetfulness in regard to referrals to psycho-social 

workshops and/or addiction treatment. 

It is suggested that while the legislation amendments and new rehabilitation programmes for 

intoxicated drivers have been a success, it remains necessary to shake up the evaluation 

standards and tip the scales of measures from educational workshops towards psycho-social 

workshops or, even better, treatment of addiction in accordance with standard programmes 

used for this purpose. 

Numerous studies confirm that a driver who is an alcoholic is likely to drive intoxicated and 

will not be deterred from doing so even by penalties, including revocation of his driving 

licence. If we were thus able to eliminate alcohol-dependent drivers from traffic, we would 

greatly reduce the number of those driving under the influence. However, elimination of 

drivers who are alcoholics alone cannot resolve the problem – these drivers should be 

encouraged to get treated. This would greatly increase traffic safety, as well as help mitigate 

the problem of alcoholism in society at large. 

 

Key  words: road traffic, traumatism, alcohol, medical selection  

 

 

 

Prometne nezgode in alkohol 

Prometne nezgode so najpogostejši vzrok umrljivosti in drugi najpogostejši vzrok za 

hospitalizacijo zaradi nenamernih poškodb v Sloveniji. Epidemiološke študije jasno kažejo na 

to, da so najpogostejši dejavniki tveganja za prometno nezgodo in težo poškodbe značilnosti 

voznika in predvsem njegovo obnašanje. Vožnja pod vplivom alkohola je eden 

najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometne nezgode, številne raziskave pa 

tudi nakazujejo izjemen vpliv na težo poškodbe v prometni nezgodi (1,2).  

Alkohol vpliva na spremembo vozniških sposobnosti in  slog vožnje, zato prispeva k večjemu 

tveganju za nastanek prometne nezgode (3,4). Pri voznikih, ki vozijo pod vplivom alkohola, je 

tveganje za smrt ali težko poškodbo v nezgodi dvakrat večja kot pri nealkoholiziranih 

voznikih (5,6,7). Pri tem se verjetnost za smrtno poškodbo z višanjem koncentracije alkohola 

v krvi veča ne glede na starost in spol voznika. Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, 

umrejo pogosteje že na mestu nezgode, takojšnja smrt pa je posledica težkih poškodb, saj 

alkoholizirani vozniki vozijo pogosteje s preveliko hitrostjo in ne uporabljajo varnostnih 

pasov (7,8). Drugi avtorji pa trdijo, da akutna alkoholiziranost negativno vpliva na fiziološki 

odgovor organizma na poškodbo in poveča možnost, da pride do hemoragičnega šoka in smrti 

(9-14).  Zaradi vožnje pod vplivom alkohola se pogosteje smrtno poškodujejo mladi vozniki 

in moški. Alkoholizirani vozniki manj pogosto uporabljajo varnostni pas, kar je lahko 

posledica vpliva alkohola ali pa vedenjski vzorec voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. 

Prav tako tudi pogosteje vozijo s prekomerno hitrostjo pri nižjih koncentracijah alkohola, 



3 

 

medtem ko pri višjih koncentracijah vozijo z nižjo hitrostjo. Alkoholizirani težko 

poškodovani vozniki, še posebno mladi, so pogosteje udeleženi v nezgodah enega vozila. 

Vožnja pod vplivom alkohola poveča tveganje, da se vozilo prevrne ali trči v objekt, bodisi 

zaradi zmanjšanja sposobnosti obvladovanja vozila na ovinkih bodisi zaradi večje hitrosti 

vožnje. Največ nezgod zaradi alkoholiziranosti se zgodi ponoči in ob koncu tedna, med težko 

poškodovanimi pa prevladujejo mlajši moški. Med vozniki v cestnem prometu se pojavljajo 

tako  priložnostni pivci, kot tudi odvisni od alkohola, pri čemer so odvisniki med  vožnjo 

pogosteje alkoholizirani. Tudi med smrtno poškodovanimi alkoholiziranimi vozniki je 

pomembno več odvisnih od alkohola kot med nealkoholiziranimi umrlimi vozniki. V ZDA je 

med smrtno poškodovanimi vozniki 31% voznikov z zelo visoko koncentracijo alkohola. 

Ugotovili so, da je večina voznikov, ki imajo v krvi koncentracijo alkohola nad 1,5 g/kg, 

odvisnih od alkohola (15 -20).   

V obsežnih tujih študijah ugotavljajo, da imajo vozniki, ki so v času prometne nezgode 

alkoholizirani, 11-krat večje tveganje, da bodo povzročili prometno nezgodo in skoraj 4-krat 

večje tveganje za smrtno poškodbo kot nealkoholizirani v enako težkih prometnih nezgodah 

(21-23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Telesno in duševno stanje, ki ga povzroča alkohol, je stanje latentnega, potencialnega 

ogrožanja cestnega prometa, to se pravi: ni potrebno, da se voznikova nezmožnost za varno 

upravljanje motornega vozila v vsakem trenutku ali sploh kdaj, konkretizira. Zadostuje, da bi 

utegnil voznik zaradi takšnega primanjkljaja v kritični situaciji odpovedati.  

Prekomerno pitje alkoholnih pijač povzroča številne telesne in duševne okvare. Pri tem gre 

lahko za akutno zastrupitev z alkoholom ali pa za obsežen spekter progredientnih okvar, ki jih 

povzroča dolgotrajno čezmerno uživanje alkoholnih pijač. Ožje zdravstvene motnje se 

praviloma prepletajo z blažjimi ali hujšimi vedenjskimi motnjami pivca (24). Vrh vseh 

zapletov je vsekakor zasvojenost oziroma alkoholizem (sindrom odvisnosti od alkohola), ki 

predstavlja novo stanje: najrazličnejšim motnjam se pridruži osebnostno spreminjanje človeka 

v smislu blažje ali hujše ali zelo hude avto- in heterodestruktivnosti. 

Zasvojenost z alkoholom je v prometu tesno povezana z vožnjo pod vplivom alkohola. 

Slednja predstavlja eno od najnevarnejših posamičnih oblik nediscipline v prometu in enega 

od najbolj pogosto omenjanih in izdvajanih vzrokov prometnih nezgod. Vinjenost v prometu 

je zato predmet številnih raziskav, katerih osnovni namen je predvidevati obnašanje pivcev 

alkoholnih pijač v prometu (25). 

 

Alkohol zavira delovanje vseh človekovih funkcij, ki so pomembne za varno udeležbo v 

cestnem prometu. Najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja, spreminja 

razpoloženje, poveča samozavest in nekritično borbenost. Človek se že po zaužitju manjših 

količin alkohola počuti močnejšega. Navkljub subjektivnemu občutku večje moči (prepričani 

smo, da vozimo bolje kot dejansko), pa se po uživanju alkohola zmanjša učinkovitost, še prav 

posebej pa sposobnost razumnega ravnanja. Posledica tega je vožnja preko svojih zmožnosti 

in zmožnosti vozila, ob tem voznik ne upošteva prometnih razmer in drugih udeležencev v 

cestnem prometu (26). V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali 

prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spreminjanje smeri vožnje, neuporaba smernih 

kazalcev, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč itd. 

 

S svojim delovanjem na osrednji živčni sitem, alkohol zmanjšuje pazljivost in moč presojanja. 

Še posebno upade sposobnost hitre ocene situacije in reagiranja. Podaljša se čas reakcije na 

vizualne, akustične in motorične dražljaje. Pride do zožitve vidnega polja, zmanjšanja 

akomodacije očesa in hitrosti horizontalnega nistagmusa, s tem pa do upada sposobnosti 
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zapažanja. Zaradi naštetega lahko pride do izpada objekta iz vidnega polja ali pa do dvojne 

slike objekta (27). 

 

Škodljivi vplivi alkohola v organizmu so različni: od komaj zaznavnih motenj do popolne 

onemoglosti. Pri blagi začetni opitosti lahko posameznik brez večjih naporov obvlada 

dejavnosti, ki jih dobro pozna in ki jih opravlja samodejno. Ker pri zmerni opitosti dobro 

naučena dejavnost, denimo upravljanje vozila, poteka še zadovoljivo, lahko to izzove lažen 

občutek, da zaužiti alkohol ne vpliva na vozniške sposobnosti. V večini primerov se vožnja v 

vinjenem stanju konča srečno, toda zgolj zato, ker med vožnjo niso naleteli na neobičajni 

dogodek. Takšne izkušnje vlijejo posamezniku prepričanje, da tudi opit povsem obvladuje 

vožnjo. Vendar niti zmerno opiti voznik ni več popolnoma zmožen ustrezno ukrepati v novih 

in nepredvidljivih situacijah. Ugotovljeno je, da voznik ni zmožen ocenjevati stopnje lastne 

alkoholiziranosti. Morda le oceni prehod iz treznosti v alkoholiziranost, ne pa tudi naraščajoče 

opitosti. Alkohol povzroča občutno bolj tvegano vedenje v prometu.  

Med vožnjo v cestnem prometu in ko začnejo voziti, ne smejo imeti alkohola v krvi (28): 

--                    vvoozznniikkii  mmoottoorrnniihh  vvoozziill  aallii  sskkuuppiinnee  vvoozziill  kkaatteeggoorriijjee  CC11,,  CC,,  DD11,,  DD,,  BBEE,,  CC11EE,,  CCEE,,  DD11EE,,  

DDEE;;    

--              vvoozznniikkii  vvoozziill,,  ss  kkaatteerriimm  ssee  oopprraavvlljjaa  jjaavvnnii  pprreevvoozz  ppoottnniikkoovv  aallii  bbllaaggaa  aallii  pprreevvoozz  oosseebb  zzaa  

llaassttnnee  ppoottrreebbee;;    

--              vvoozznniikkii  vvoozziill,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  pprreevvaažžaa  nneevvaarrnnoo  bbllaaggoo;;  

--              ppookklliiccnnii  vvoozznniikkii  mmoottoorrnniihh  vvoozziill,,  kkaaddaarr  oopprraavvlljjaajjoo  ttaa  ppookklliicc;;    

--              uuččiitteelljj  vvoožžnnjjee  mmeedd  uussppoossaabblljjaannjjeemm  kkaannddiiddaattaa  zzaa  vvoozznniikkaa  vv  vvoožžnnjjii  mmoottoorrnneeggaa  vvoozziillaa  

--              kkaannddiiddaattii  zzaa  vvoozznniikkee    mmeedd  uussppoossaabblljjaannjjeemm  vv  vvoožžnnjjii  mmoottoorrnneeggaa  vvoozziillaa;;  

--            sspprreemmlljjeevvaalleecc  ((oosseebbaa,,  kkii  jjee  vvppiissaannaa  vv  eevviiddeennččnnii  kkaarrttoonn  vvoožžnnjjee  iinn  iimmaa  pprraavviiccoo  sspprreemmlljjaattii  

kkaannddiiddaattaa  zzaa  vvoozznniikkaa,,  kkii  vvoozzii  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu  iinn  ššee  nnii  oopprraavviill  pprraakkttiiččnneeggaa  ddeellaa  vvoozznniišškkeeggaa  

iizzppiittaa));;    

--              vvoozznniikkii  zzaaččeettnniikkii  ((ddoo  ddooppoollnnjjeenneeggaa  2211..  lleettaa  ssttaarroossttii  iinn  vvoozznniikk  mmoottoorrnneeggaa  vvoozziillaa    ddvvee  

lleettii  oodd  pprrvvee  pprriiddoobbiittvvee  vvoozznniišškkeeggaa  ddoovvoolljjeennjjaa,,  nnee  gglleeddee  nnaa  ttoo,,  aallii  jjee  bbiilloo  pprriiddoobblljjeennoo  vv  RRSS  aallii  

ttuujjiinnii..  VVoozznniikk  zzaaččeettnniikk  jjee  ttuuddii  vvoozznniikk  mmoottoorrnneeggaa  vvoozziillaa  ddvvee  lleettii  oodd  pprrvvee  pprriiddoobbiittvvee  vvoozznniišškkeeggaa  

ddoovvoolljjeennjjaa  zzaa  vvoožžnnjjoo  mmoottoorrnniihh  vvoozziill  kkaatteerree  oodd  kkaatteeggoorriijj  AA22,,  AA  aallii  BB,,  ččeepprraavv  žžee  iimmaa  vvoozznniišškkoo  

ddoovvoolljjeennjjee  zzaa  vvoožžnnjjoo  mmoottoorrnniihh  vvoozziill  kkaatteeggoorriijj  AAMM,,  AA11,,  BB11,,  FF  aallii  GG  ;;    

--    vvoozznniikk  mmoottoorrnneeggaa  vvoozziillaa,,  kkii  nniimmaa  vvoozznniišškkeeggaa  ddoovvoolljjeennjjaa  aallii  vv  vvoozznniišškkeemm  ddoovvoolljjeennjjuu  nniimmaa  

vvppiissaannee  kkaatteeggoorriijjee  mmoottoorrnneeggaa  vvoozziillaa,,  kkii  ggaa  vvoozzii;;  

--    vvoozznniikk,,  kkii  pprreevvaažžaa  sskkuuppiinnoo  oottrrookk..    

 

Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram krvi, pod pogojem, da tudi pri 

nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju (in zmanjšanju psihofizičnih 

sposobnosti), katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 

Hitrost prehajanja alkohola v krvi je odvisna predvsem od vrste pijače in hrane, ki smo jo ob 

tem pojedli. V povprečju potrebuje telo dobre pol ure, da pride v kri približno dve tretjini 

zaužitega alkohola, ostanek pa v nadaljnjih 60 do 70 minutah. V povprečju se 0,15 grama 

alkohola na kilogram krvi razgrajuje eno uro. Če smo imeli opolnoči 2 grama alkohola na 

kilogram krvi, bomo zjutraj ob 7.00 uri na poti v službo imeli še vedno 1 gram alkohola na 

kilogram krvi, v dopoldanskem času pa še vedno 0,5 grama in bomo še vedno predstavljali 

nevarnost v prometu (opoldne bo koncentracija okrog 0,2 g/kg in šele popoldne ob 14.00 uri 

0,0 g/kg).  
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Že pri koncentraciji alkohola v krvi 0,5 g/kg se javljajo znaki opitosti, tako da se stanje med 

0,5 g/kg in 1,5 g/kg označuje kot pripito stanje. Kaže se z vazomotorično vznemirjenostjo 

(pojačano in pospešeno delovanje srca, povečan krvni pritisk, vazodilatacija, pojavi se 

subjektivni občutek toplote), psihomotorično vznemirjenostjo (intelektualna agilnost, duševna 

živahnost, želja za sodelovanje v vseh razgovorih in akcijah) in emocionalnimi spremembami 

(povečana občutljivost, veselost, jezljivost, prepirljivost). 

Pri koncentraciji alkohola v krvi med 1,5 in 2,5 g/kg se govori o pijanem stanju. Vsa opisana 

znamenja so tu še bolj očitna, pokaže se še plehkost, drznost, nepremišljenost, surovost itd. 

Pojavljajo se znaki narkotičnega delovanja (dremavost, nesigurnosti v gibih in hoji, znatno 

zmanjšanje pazljivosti, koncentracije in razumevanja). 

Koncentracija alkohola med 2,5 – 3,5 g/kg povzroča težko pijano stanje ali stanje težke 

alkoholne intoksikacije, ki se kaže z jasnimi znaki narkotičnega delovanja. Močna zavora 

vazomotorike in psihomotorike (zaspanost, spanje, težko dihanje, padec krvnega pritiska in 

pulza, periferna cianoza). Pogosto se v tem stanju pojavi bruhanje kot prvinski obrambni 

mehanizem, nehotna mikcija in stolica. Pri koncentracijah večjih od 3,5 do 4 g/kg se pojavi 

običajno komatozno stanje, v katerem lahko nastopi tudi smrt. Zenice so v začetku razširjene 

in slabo reagirajo na svetlobo in akomodacijo, v kasnejši fazi se zenice zožijo. Smrt nastopi 

običajno v akutnem stanju pod sliko zatajitve vitalnih centrov. 

 

Procesov razgradnje se ne da pospešiti s kavo, čaji, tuširanjem z mrzlo vodo, sprehodi ali 

podobnimi poskusi, ki jih vozniki pogosto uporabljajo. 

Največje število CPN povzročijo vozniki pri koncentraciji alkohola v krvi okrog 1 g /kg krvi. 

Refleksi so trikrat počasnejši kot je normalno. Ta upočasnjenost reagiranja je glavni vzrok 

CPN, posebno v mestnem prometu. 

 

 

 

 
 

 

Vpliv alkohola na prometno varnost  

 

0,2  
g alkohola/kg 

krvi pomeni: 

 rahlo zavrta možganska aktivnost, zato občutek sproščenosti 

 sposobnost opazovanja premikajočih se luči se poslabša (ponoči nismo 

več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil) 

0,3  

g alkohola/kg 

krvi pomeni: 

 sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša (razdalje ne moremo več 

pravilno oceniti), zato tvegamo prehitevanje in vozimo s prekratko 

varnostno razdaljo 

0,5  
g alkohola/kg 

krvi pomeni: 

 zmanjšana kontrola in izguba zavor – večja pripravljenost na tveganje 

 objekti, ki jih opazujemo, se nam zdijo bolj oddeljeni, kot so v resnici (v 

ovinek pripeljemo s preveliko hitrostjo); 

 pojavi se lahko t.i. rdeča slepota (vedno težje zaznamo rdečo 

signalizacijo); 

 zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega 

predmeta na drugega; 

 prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je vedno težje (zasenčene 

luči nasproti vozečega vozila nas lahko začasno oslepijo); 

 bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja 

(pot ustavljanja je daljša, ker kasneje pritisnemo na zavoro – če pri hitrosti 
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50 km/h pritisnemo na zavoro eno sekundo kasneje, se pot ustavljanja 

vozila podaljša za 14 metrov); 

 pojavijo se motnje ravnotežja (nevarno za tiste, ki se vozijo na vozilih z 

dvema kolesoma) 

1,0  
g alkohola/kg 

krvi pomeni: 

 zmanjšana sposobnost koncentracije in koordinacije 

 bistveno je motena reakcija oči na svetlobo (težko se prilagajamo hitrim 

svetlobnim spremembam); 

 bistveno je zoženo vidno polje (ne moremo več pravočasno dojemati kaj 

prihaja z naše leve in desne strani); 

 zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in  pozornost se zmanjšata za 

polovico (na določene nevarnosti sploh ne reagiramo več); 

 reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta 

  

 

Količina alkohola in njen vpliv (ocena): 

KOLIČINA/MERICE UČINEK 

0,2 do 0,5 

 1 – 2 MERICI/URO 

SPROSTITEV  3 MERICE/2 URI 

 4 MERICE/3 URE 

0,5 do 0,8 

 3 – 4 MERICE/URO 

ZMANJŠANA KONTROLA  5 MERIC/2 URI 

 6 MERIC/3 URE 

0,9 do 1,5 

 6 MERIC/URO 

NEKOORDINIRANOST  7 MERIC/2 URI 

 10 MERIC/3 URE 

1,5 do 2,0 

 7 – 8 MERIC/URO 

SEDACIJA  9 MERIC/2 URI 

 10 MERIC/3 URE 

2,0 do 2,5 

 8 – 9 MERIC/URO 

ZASPANOST  10 MERIC/2 URI 

 11 MERIC/3 URE 

2,5 do 3,0 

 10 MERIC/URO 

ANASTEZIJA  11 MERIC/2URI 

 12 MERIC/3 URE 

3,0 do 4,0 

 10 – 12 MERIC/URO 

KOMA  13 MERIC/2 URI 

 14 MERIC/3 URE 

4,0 do 5,0 
 12-15 MERIC/URO 

SMRT 
 16 MERIC/2 URI 
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KOLIČINA/MERICE UČINEK 

 17 MERIC/3 URE 

 

Ena enota oz. standardna merica alkoholne pijače vsebuje približno 10 gramov čistega 

alkohola:      

- 1dcl vina (12 % alkohola) 

- 2,5 dcl piva (5 % alkohola) 

- eno šilce žgane pijače (šilce – 0,03 dcl) (40 % alkohola) 

- 2 do 2.5 dcl sadjevca (mošta, tolkovca, jabolčnika) (5 % alkohola) 

- 0.7 dcl močnega vina (prošek, sherry) (18 % alkohola) 

- 0,5 dcl likerja ali aperitiva  (25 % alkohola).  

 

V Sloveniji je mejna koncentracija alkohola v krvi, pri kateri je voznik še spoznan za 
sposobnega za vožnjo, 0,5 g etanola/kg (‰ – promile) krvi ali 0,24 mg etanola/l 
izdihanega zraka, če vsebnost alkohola merimo v izdihanem zraku. Za voznike je 
pomembnejša mejna vrednost alkohola v izdihanem zraku, saj so naši policisti 
opremljeni s pripravami za merjenje alkohola v izdihanem zraku, bodisi z indikatorskimi 
aparati bodisi z etilometri. 
 

Količino alkohola v krvi merimo neposredno iz krvi in ocenjujemo posredno iz izdihanega 

zraka. Po Henryevem zakonu obstaja ravnotežje med calkohola v alveolarnem zraku in calkohola v 

krvi. Razmerje je približno 1:2100. 

Na razmerje 1:2100 pomembno vpliva več dejavnikov: temperatura izdihanega zraka, način 

pitja, hitrost resorpcije alkohola, čas do izvedbe testa, hiperventilacija, nepravilnost izmenjave 

plinov v pljučih… 

 

Indikatorji potrdijo ali ovržejo prisotnost alkohola v izdihanem zraku; na osnovi meritev z 

indikatorjem lahko podamo oceno koncentracije v krvi. Praviloma bi v prisotnosti alkohola 

morali nadaljevati postopek z etilometrom ali z alkoholometrično preiskavo krvi, a pri nas to 

v prekrškovnih postopkih ni običajna praksa – če se preiskovanec strinja z rezultatom in 

postopkom preizkusa z indikatorskim inštrumentom in zapisnik o preizkusu podpiše, se za 

objektiven rezultat šteje meritev z indikatorjem. 

 

Elektronske naprave za merjenje alkohola v zraku delujejo po različnih principih: merilna 

celica je lahko polprevodniška ali elektrokemijska. 

Polprevdodniška merilna celica  spreminja vrednost glede na prisotnost reducentov v vzorcu 

zraka. Rezultat meritve je običajno podan na eno decimalko, ali pa indikator prirejen tako, da 

določeno obarvana lučka (zelena) pove, da je preizkus pokazal vrednosti, ki so pod mejno 

koncentracijo. Tako na področju prometne varnosti, kot tudi varnosti na delovnem mestu, se 

danes uporabljajo indikatorski inštrumenti, katerih merilni del je elektrokemijska celica: 

etanol, pa tudi drug alkoholi (metanol, izopropanol) se na katalizatorjih oksidira – pri tem 

steče tok, katerega jakost je analogna koncentraciji alkohola. Vmesnik omogoči posredovanje 

zapisov v računalnik in analizo meritev. 

 

Glavna prednost indikatorjev je njihova cena in hitrost merjenja, vendar točnosti 
rezultatov merjenja ne moremo popolnoma zaupati. Indikator namreč: 
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 ne izključi vpliva ustnega etanola, do katerega pride zaradi zaužitja hrane, 
kajenja, bolezni itd. in privede do napačnih meritev; 

  ne izvede temperaturne kompenzacije, kar pomeni, da pri nižjih temperaturah 
izmeri višje vrednosti od resničnih, pri višjih temperaturah pa obratno; 

 indikator opravi meritev samo v enem ciklu (ena meritev), medtem ko etilometer 
zahteva, da preiskus oziroma »pihanje« ponovimo dvakrat, vmes pa se opravljajo 
še primerjalne meritve. 

 indikator alkohola ne dokumentira rezultatov meritve, medtem ko etilometer to 
opravi v obliki izpiska z merilne naprave. 

 

Etilometri se od indikatorjev ločijo tudi po tem, da lahko v primeru pojava drugega alkohola v 

izdihanem zraku opozorijo, da to ni etanol. Za merjenje etanola imajo tudi po dve različni 

merilni celici (detektorja). 

Primer takega etilometra je Draegerjev Alcotest 7110: ima detektor z IR absorpcijo pri 

valovni dolžini 9,5 µm, pri kateri absorbira svetlobo C-OH vez v alkoholu. Merilno območje 

znaša od 0-3 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Drugi del detektorja je elektrokemijska 

celica; preiskovanec zato v inštrument piha dvakrat. Preiskovanec pred testom ne sme kaditi 

ali uživati kakršne koli hrane ali pijače. Alkoholnih pijač ne sme zaužiti vsaj 15 min pred 

testom, saj bi bil rezultat nerealen. 

Enote v etilometrih morajo biti podane kot mgetanola/Lzraka. Možna je tudi pretvorba v 

getanola/kgkrvi, faktor pretvorbe znaša od 2000-2300 – odvisno od zakonodaje posamične 

države; pri nas je faktor 2100. 

 

Določanje alkohola v telesnih tekočinah 

Po opravljenem strokovnem odvzemu krvi oz. urina moramo s kemijskimi postopki določiti 

koncentracijo alkohola. V ta namen se uporablja več postopkov, zgodovinskega pomena je 

Widmarkov postopek: v Widmarkovi erlenmajerici predestilira etanol iz vzorca v raztopino 

kalijevega dikromata v žveplovi (VI) kislini. Etanol se oksidira, njegovo koncentracijo 

določimo posredno z jodometrično titracijo (izmerimo količino K2Cr2O7, ki je ostala) ali 

neposredno s fotometrom izmerimo novonastali dikromov (III) sulfat pri 465 nm. 

Encimski postopki temeljijo na dejstvu, da se metabolizem alkohola vrši preko znanih 

encimov:  

ADH postopek: alkohol + NAD  acetaldehid + NADH; slednjega merimo pri 340 nm in 

tako posredno izračunamo koncentracijo alkohola 

ADH + ALDH = alkohol  acetaldehid  ocetna kislina, ki jo izmerimo. 

 

Plinska kromatografija je najsodobnejši postopek za določanje alkohola. Pomemben sestavni 

del plinskega kromatografa je kromatografska kolona, v kateri je stacionarna faza. S pomočjo 

mobilne faze (plina: dušika, helija) se zmes hlapnih snovi loči na posamezne sestavine. 

Merimo t.i.retencijski čas (Rt), ki nam pove, koliko časa se neka spojina zadržuje na koloni; 

vsak Rt je značilen za svojo spojino. Ko rezultat primerjamo s kontrolnimi vzorci, lahko glede 

na višino vrhov določimo tudi koncentracijo izbrane snovi.  

 

Ocena  količine alkohola v telesu iz izmerjene koncentracije alkohola v krvi 

 

To opravljamo po naslednji enačbi: 

A(t) = C(t) x m x Γ            C(t) =  

A(t) 

---------- 

m x Γ 

A(t) = količina alkohola v telesu [g] 



9 

 

C(t)  = koncentracija alkohola v krvi  (g etanola/kg polne krvi) 

m  = telesna teža [kg] 

Γ = porazdelitveni faktor; za moške je 0,7, za ženske pa 0,6 (večji delež maščobnega 

tkiva) 

 

Meritev alkohola v krvi nam pove, kolikšna je bila koncentracija alkohola v krvi v času 

odvzema vzorca krvi. (Voznika ne zaustavi  zdravnik, da bi mu takoj odvzel vzorec krvi).  V  

praksi vedno poteče nekaj časa od dogodka do odvzema vzorca krvi, zato je potrebna še ena 

enačba, da iz c(t) dobimo c0 – torej koncentracijo alkohola v krvi v času dogodka (npr: vožnji 

motornega vozila). 

 

Retrogradno določanje alkohola 

 

C(t) = C0 + (t x β)    C0 = C(t) - (t x β) 

 

C0 = koncentracija alkohola v krvi, ki jo je oseba imela v času »dogodka« [g/kg] 

t  = čas od »dogodka« do meritve v laboratoriju [h] 

β = padec koncentracije alkohola v krvi v eliminacijski fazi [10-20 g/kg/h] 

 

β je eliminacijska hitrost, hitrost zniževanja koncentracije alkohola v krvi in je pri občasnih 

uživalcih alkoholnih pijač od 0,1 do 0,2 g/kg na uro (najverjetneje 0,15 g/kg na uro). Zaradi 

redne, tvegane  rabe alkoholnih pijač in posledično indukcije vzporedne presnovne poti 

alkohola, pa se lahko eliminacijska hitrost pomembno poveča. Pospešena presnova alkohola 

(tudi do 70%  hitreje kot pri kontrolni skupini) je prav tako označevalec redne uporabe 

alkohola, to je več kot 50 g dnevno.  

V forenzični praksi vrednosti, ki so nižje ali enake kot 0,10 g/kg praviloma obravnavajo kot 

negativne 

 

 

 

Napake pri merjenju z indikatorji ali etilometri 

-  učinek alkohola v ustih: bomboni z alkoholno pijačo (rum-kokos), ustne vodice in 

osvežilci, spahovanje, bruhanje - tem efektom se izognemo tako, da do meritve počakamo 15 

minut; spiranje ust z vodo ne pomaga;  

- prisotnost drugih reducirajočih snovi:  možno samo teoretično, saj ti prispevki niso nikoli 

večji od 0,5 promila. Te snovi bi lahko našli v ostankih hrane, pijače, sadnih sokov..; 

- aceton: endogeno ga najdemo pri iztirjenih sladkornih bolnikih. Lahko ga najdemo celo v 

koncentraciji do 0,3 g/kg krvi, a ne vpliva na rezultat meritev z elektrokemijskimi celicami; 

- organska topila:  toulen, aceton, ksilen, etilacetat – lahko najdemo v izdihanem zraku  pri 

osebah, ki bivajo v prostorih z visoko koncentracijo teh topil (nova stanovanja, lakirnica…) 

ali vdihujejo (snifajo) organska topila v vrečkah. Po 2 urah je njihov učinek organskih  topil v 

koncentracijah, ki izhajajo delovne atmosfere, zanemarljivo majhen, v literaturi pa najdemo 

primere z takojšnjim pihanjem v indikatorje - rezultat: 1,6 g/kg v primeru uporabe 

polprevodniških merilnih celic..; 

- tobačni dim:  lahko vpliva na reagentne cevke, zato moramo po zaključku kajenja počakati 

vsaj 2-3 minute; 

- uživanje zdravil: na indikatorje (v kolikor ta zdravila etanola ne vsebujejo) nimajo vpliva; 

- hiperventilacija:  dejansko za 10-30 % zmanjša rezultat, zato je na preiskovalcu (in 

aparatu), da skrbi za pravilen potek postopka. 
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Statistični podatki o alkoholiziranih voznikih v prometu RS 

V letu 2015 je policija opravila oz odredila: 

- 321.885 alkotestov  -  od katerih jih je bilo 11.645 (3,61%) pozitivnih, 350 oseb je alkotest 

odklonilo; 

-    1.174 strokovnih pregledov (alkohol) –  od katerih je bilo 463 (39,43%) pozitivnih; 

-    62 preizkusov z etilometrom – od katerih je bilo 39 (62,90%) pozitivnih, 31 oseb pa je 

preizkus odklonilo; 

-    1.045 povzročiteljev CPN je imelo v krvi nad 1,1 g alkohola / kg krvi; 

-    do iztreznitve so pridržali 310 voznikov; 

-    odredili 723 strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 143 pozitivnih 

(11,66%), 209 oseb pa je strokovni pregled odklonilo. 

V  letu 2015 je bilo v Sloveniji 112 cestno prometnih nezgod (CPN) s smrtnim izidom, 6.473 

s telesno poškodbo in 11. 358 zgolj z materialno škodo. 

V teh CPN je 120 ljudi umrlo, 932 jih je bilo hudo poškodovanih, 7.778 pa lahko telesno 

poškodovanih.  

V CPN, ki so se končale z smrtjo, je bil pri 49 smrtnih primerih primarni vzrok CPN 

neprilagojena hitrost, v kar 31 primerih nepravilna stran in smer vožnje in v 20 primerih 

neupoštevanje pravil o prednosti.  

V CPN  leta 2015 je umrlo največ voznikov osebnega avtomobila (38), sledijo vozniki 

motornih koles (25), potniki (20) pešci (16) in kolesarji (14).  

Največ udeležencev CNP je umrlo na regionalnih cestah  (39), glavnih cestah (22), cestah z 

uličnim sistemom (18), cestah brez uličnega sistema(17), sledijo pa  avtoceste (13). 

V letu 2015 je bilo 9,84% CPN z alkoholom  kot sekundarnim dejavnikom; 

-  delež CPN z alkoholom kot sekundarnim  dejavnikom s smrtnim izzidom je bil 30,35%, 

-  s telesno poškodbo 9,3% 

- in z materialno škodo pa 7,73%.  

Povprečna koncentracija alkohola pri mrtvih v CPN v letu 2015 je bila 1,44 g alkohola /kg 

krvi. 

Statistične kazalce CPN v Sloveniji v letih 2014 in  2015 z alkoholom kot 

sekundarnim dejavnikom prikazujejo spodnji diagrami 

 

Diagram št. 1:  
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Vidimo, da je delež mrtvih v teh nezgodah relativno stalen, delež hudo poškodovanih in še 

posebej delež lahko poškodovanih pa je v opazovanem obdobju padel. 

 

Diagram št. 2: 

 

 
 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev CPN, ki so umrli v teh nezgodah, je v zadnjem letu 

porastel, delež ostalih posledic pa je ostal skoraj nespremenjen.  

 

 

Diagram št. 3: 
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Povprečna vrednost alkoholiziranosti je najvišja med mrtvimi povzročitelji CPN, sledijo lahko 

poškodovani. Povprečna vrednost je v letu  2015 nekoliko manjša pri mrtvih in lahko 

poškodovanih, pri težko poškodovanih pa je višja kot v letu 2014.     

 

 Diagram št. 4:  

 

 
 

Največ CPN v alkoholiziranem stanju z najtežjimi posledicami je v koncentracijskih razredih 

1,11 do 1,50 in 1,51 do 2,00, največji delež mrtvih pa v koncentracijskem razredu 2,01 do 

2,50 g alkohola /kg krvi. 

 

 

Diagram št. 5:  
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Največ mrtvih v nezgodah v alkoholiziranem stanju je bilo v letu 2015 v koncentracijskem 

razredu 1,51 do 2,00, v letu 2014 pa v razredu 2,01 do 2,50 g alkohola / kg krvi.  

 

 

Diagram št. 6: 

 

 
 

Najvišje število CPN v alkoholiziranem stanju povzročijo najštevilnejši udeleženci CP in 

CPN, vozniki osebnih avtomobilov, sledijo jim kolesarji in vozniki mopedov.  

 

 

Diagram št. 7: 
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Najvišji odstotek povzročiteljev CPN, ki so bili alkoholizirani, je med vozniki mopedov, 

sledijo kolesarji, vozniki motornih koles, vozniki osebnih avtomobilov in traktorjev.  

 

Diagram št. 8: 

 

 
 

 

Največje vrednosti alkoholiziranosti so bile ugotovljene pri kolesarjih, sledijo vozniki 

traktorjev, mopedov, pešci in vozniki osebnih avtomobilov.   

 

 

Diagram št. 9:  
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Med vozniki osebnih avtomobilov, kot med najpogostejšimi udeleženci CP in CPN je bilo 

največ alkoholiziranih v koncentracijskem razredu 1,51 do 2.00 g alkohola/ kg krvi. 

 

Največ CPN z alkoholom kot sekundarnim (v primerjavi z vsemi CPN) dejavnikom je bilo v 

mesecu aprilu, juniju, juliju in avgustu ter decembru in najmanj v novembru.  

Največ CPN z alkoholom kot sekundarnim dejavnikom je bilo v tednu na  ponedeljek in 

nedeljo  in najmanj na torek in sredo. 

Največji delež CPN z alkoholom kot sekundarnim vzrokom je bilo med 03. in 04. uro zjutraj 

in najmanj med 08. in 11. uro.  

Največ CPN z alkoholom kot sekundarnim dejavnikom je bilo v starostni skupini voznikov 

med 45 in 54 letom in najmanj v starostni skupini nad 65 letom. 

Največ cestno prometnih nezgod s sovzrokom alkohol se zgodi v naseljih in v njihovi bližini 

(regionalne in lokalne povezave). Bistveno povečanje ugotavljamo predvsem na regionalnih 

cestah in avtocestah, kjer pa so tudi posledice hujše (večje hitrosti).  

Delež povzročiteljev vseh CPN prikazuje, da izstopajo vozniki starostnih skupin 24 do 34 let, 

med alkoholiziranimi povzročiteljev prometnih nezgod pa so v primerjavi z vsemi nezgodami 

iste starostne skupine najvišje povzročitelji CPN v starostni skupini 44 do 54 let, le malo pa 

zaostajajo vozniki starostne skupine od 16 let dalje in tudi starostna skupina 54 do 64 let.  

 

 

 

 

 

 

Diagram št. 10:  
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V nezgodah z alkoholom kot sekundarnim vzrokom je bil v najvišjem deležu primarni vzrok 

neprilagojena hitrost, sledijo nepravilna stran in smer vožnje ter premiki z vozilom.  

 

 

Diagram št. 11: 

 

 
 

Najvišje koncntracija alkohola v nezgodah kot sekundarnim vzrokom so bile ugotovljene pri 

nepravilni strani ali smeri vožnje, neprilagojeni hitrosti, neustrezni varnostni razdalji in 

premikih z vozilom kot primarnemu vzroku CPN. 

 

Podatkov o rizičnosti vožnje pod vplivom alkohola je zelo veliko. Že pred leti so ugotavljali, 

da vsak dvig koncentracije alkohola v krvi za 0,02 g/kg skoraj podvoji tveganje vpletenosti v 

nezgodo s smrtnim izzidom.  Zador je, na primer, ugotovil, da če je pri koncentraciji alkohola 

v krvi 0,0 – 0,4 g/kg rizičnost 1, potem je pri 0,5 – 1,0 g/kg rizičnost že 10, pri koncentracijah 

do 1,4 g/kg naraste že na 50, pri več kot 1,5 g/kg pa se strmo dvigne na 385,1 (29, 30). Denny 
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navaja, da je verjetnost povzročitve cestnoprometne nezgode pri vozniku z 1,5 g/kg alkohola 

v krvi 25-krat večja kot pri treznem vozniku (pri zelo občutljivih – zaradi takih ali drugačnih 

vzrokov pa je tako povečanje tveganja ugotovil že celo pri koncentraciji 1 g/kg alkohola v 

krvi (31). Če je tveganje za katerikoli izhod treznega voznika 1, strokovnjaki ugotavljajo, da 

je že pri koncentraciji 0,5 g/kg alkohola tveganje za CPN s smrtnim izidom 2-krat večje kot 

pri popolnoma treznem vozniku, pri koncentraciji 0,9 g/kg alkohola je tveganje 5-krat večje in 

pri 1,5 g/kg alkohola 16-krat večje kot pri povsem treznem vozniku. V manjši meri se 

tveganje povečuje za poškodbo oz. le materialno škodo (31). 

 

Diagram št. 12 

Raziskava ESRA v Sloveniji (AVP 2015): Ničelna toleranca do alkohola v prometu 

 

 

Vidimo, da je med anketiranimi Slovenci delež tistih, ki podpirajo ničelno toleranco (torej 

absolutno treznost v prometu) 6% manjša kot je povprečje za ostale države (EU), ki so 

sodelovale v raziskavi, ter hkrati tudi 6% višji delež tistih, ki temu nasprotujejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram št. 13. 
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Omejitve prisotnosti alkohola v krvi voznikov v nekaterih evropskih državah 

  

 

 

Posebno poglavje so povratniki. To so vozniki, ki jih ponovno dobijo pri vožnji pod vplivom 

alkohola. Ugotovili so, da se verjetnost povratništva (v vožnji pod vplivom alkohola) veča s 

številom prekrškov, da je bila večina ponovitev prekrška v prvih treh letih, da pa višina 

alkohola v krvi ob prvem prekršku in verjetnost ponovitve tega statistično nista povezani 

(32,33). 

Na sposobnost za vožnjo ima večji vpliv akutna intoksikacija z alkoholom kot pa kronični 

alkoholizem. Pri kroničnih alkoholikih je poleg akutnega pijanstva (intoksikacije) pomemben 

tudi psihični in fizični propad, karakterističen za kronični alkoholizem. 

Nekateri raziskovalci menijo, da uživanje alkohola med občasnimi pivci povzroča večje 

tveganje za nezgodo primerjalno glede na redne pivce in da so občasni pivci pogosteje 

udeleženci v cestnih prekrških v primerjavi s kroničnimi pivci (34,35). To si lahko razlagamo 

s tem, da odvisnost pogosto privede do socialno-ekonomskega propadanja in imajo zato taki 

vozniki redkeje lastni avto, redkeje so poklicni vozniki in zato predstavljajo manjšo nevarnost 

za javni prevoz in tak voznik si z dolgoletnimi izkušnjami pridobi model obnašanja v vožnji 

pod vplivom alkohola (glavna skrb pri vožnji v opitem stanju mu je, da uide nevarnosti ter 

kontrolam policije in zato vozi počasneje, previdneje).  

Nealkoholik pa se v opitem stanju obnaša ravno obratno in tvega tudi tam, kjer trezen ne bi 

nikoli. Po drugi strani pa bo voznik, odvisen od alkohola, ki vozi pod nedovoljenim in 

nevarnim vplivom alkohola, prej sedel za volan alkoholiziran, kot pa bo to storil nealkoholik. 
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Alkoholik, ki abstinira, zaradi psihosomatskih sprememb vezanih na abstinenco, sploh ne 

more voziti. Ko pije, postane nevaren v vožnji. To pa očitno kaže, da voznik, odvisen od 

alkohola, v nobenem primeru ni zmožen voziti motornega vozila (36). 

Voznike, ki vozijo v cestnem prometu, lahko torej razdelimo glede na njihovo treznost in 

morebitno zasvojenost z alkoholom na nealkoholike in alkoholike – oboji pa so lahko trezni 

ali opiti (36). 

Poznamo pa še eno kategorijo ljudi in seveda tudi voznikov, ki jih  imenujemo čezmerni pivci 

alkoholnih pijač. To so tisti, pri katerih pitje alkoholnih pijač že povzroča škodo (pri njih gre 

torej za škodljivo uživanje alkohola), pa jih vendar (še) ni možno uvrstiti med zasvojene z 

alkoholom. V prometu se občasno razkrijejo z vožnjo pod vplivom alkohola, v medicini pa z 

različnimi okvarami zdravja. Stvar je pomembna, ko gre za vprašanje, ali preiskovanca 

usmeriti v zdravljenje ali ne. Kadar pa gre za oceno vozniške sposobnosti, pa je zadeva 

drugačna. Menimo, da prekomernih pivcev, ki vozijo pod vplivom alkohola, zlasti še 

povratnikov v tem prekršku, ne moremo imeti za sposobne za vožnjo, dokler kazalci govorijo 

o takem pitju alkoholnih pijač (37,38). 

Številne države se borijo s problemom vožnje pod vplivom alkohola, ene bolj, druge manj 

uspešno. Slovenija prav gotovo spada med države, ki so manj uspešne na tem področju 

(nimamo alkoholne politike; glede na porabo alkohola na prebivalca sodimo v evropski vrh; 

imamo neustrezno zdravstveno selekcijo udeležencev v CP, ki vozijo pod vplivom alkohola). 

Pozitiven vpliv  starega zakona je bil opazen le pri t.i. zmernih pivcih, ki so po uveljavitvi 

zakona manjkrat sedli za volan potem, ko so nekaj spili. Na tiste z visokimi koncentracijami 

alkohola pa zakon ni dovolj pozitivno vplival, saj se je njihov delež po sprejemu zakona 

absolutno sicer malo zmanjšal, glede na koncentracijo alkohola v izdihanem zraku pa občutno 

povečal. Razlog je iskati v tem, da se je število zmernih pivcev, ki so zniževali povprečno 

koncentracijo alkohola v izdihanem zraku, zmanjšalo. 

Mnoge študije so potrdile, da bo voznik – alkoholik praviloma vozil tudi vinjen in da ga kazen 

(preventivni ukrep odvzema – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja) od tega ne bo 

odvrnila. Če bi torej iz prometa izločili voznike, ki so odvisni od alkohola, bi bistveno 

zmanjšali število tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola. Posebej moramo poudariti, da samo 

izločanje voznikov, odvisnih od alkohola, iz prometa, ne more rešiti problema – niti povečati 

varnosti prometa, niti nasploh zmanjšati problemov, ki so v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.  

V splošnem velja, da je odvzem vozniškega dovoljenja za različno obdobje najbolj preprost 

ukrep za zmanjšanje nevarnosti v prometu  zaradi voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. 

Ocene pa kažejo, da z vožnjo nadaljuje približno 75% voznikov. Zato je poleg kaznovanja 

potrebno oblikovati tudi terapevtske obravnave, ki naj bi kršiteljem pomagale spremeniti 

stališča  oz. prepričanja do glede vožnje pod vplivom alkohola (39).    

Voznike, odvisne od alkohola je potrebno usmerjati v zdravljenje in to pravočasno  (40-43). 

Kaznovalni oz. omejevalni zakonski ukrepi za voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola, so 

prav gotovo nujno potrebni, ne pa sami po sebi zadostni, če želimo zagotoviti dolgoročnejše 

zmanjšanje prometni nezgod zaradi vpliva alkohola (39).   

Kazni že same s svojo prisotnostjo vplivajo na povečanje discipline v CP. Izbor pa je 

relativno siromašen in pri mnogih voznikih (tudi odvisnih od alkohola) z majhnim 

preventivnim učinkom (povratništvo). Koliko sploh imajo kazni lahko uspeh, ko udeležence v 

CP ne more disciplinirati niti nevarnost nastopanja mnogo težjih posledic, izgube življenja ali 

prizadetosti zdravja v CPN. Strokovnjaki alkohologi menijo, da kaznovanje alkoholikov in 

voznikov ne more preprečiti, da bi opustili ustaljeni vedenjski vzorec in ne bi vozili več pod 

vplivom alkohola. Voznika alkoholika lahko od ponovne vožnje pod vplivom alkohola odvrne 

le zdravljenje. 
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V zavesti večine ljudi sta alkohol in vožnja nekaj, kar se ne izključuje, kar je torej lahko 

povezano. Takšni vedenjski vzorci, ki temeljijo v globalno zakoreninjenih socialnih navadah, 

so odporni na vse zakonske ukrepe. Toda to ne pomeni, da ni mogoče nič spremeniti. Tuji 

zgledi kažejo, da so v nekaterih državah kar za tretjino zmanjšali delež cestnoprometnih 

nezgod pod vplivom alkohola po zaslugi ostrejše zakonodaje, znižane še dopustne 

koncentracije alkohola v krvi voznikov, pa tudi ustreznejše obravnave opitih voznikov v 

okviru zdravstvene selekcije.  

Kljub nameri starega zakona, da bo strog točkovni sistem ter celo pretnja prenehanja 

veljavnosti vozniškega dovoljenja zmanjšala število opitih voznikov v cestnem prometu 

oziroma, da se bo vsaj zmanjšal delež tistih, ki vozijo pod vplivom koncentracij alkohola, ki 

predstavljajo absolutno nesposobnost vožnje, se to ni zgodilo.  

Zaradi določil starega Zakona o varnosti cestnega prometa  so se vsi tisti, ki jim je prenehala 

veljavnost vozniškega dovoljenja, pojavili kot prosilci te pravice pri kateremkoli 

pooblaščenem zdravniku – specialistu medicine dela, prometa in športa (ni regijske 

pripadnosti) in brez odločbe upravnega organa. Tako so seveda zamolčali pravi vzrok 

pregleda - pojavljali se kot prvi prosilci oz. iskalci vozniškega dovoljenja želenih kategorij. 

 Zakon o voznikih zahteva, da  smo zdravstveno selekcijo povratnikov oblikovali povsem 

drugače in sicer (44): 

1. da se voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola (med 0,5 g alkohola na kg krvi do vključno 

0,8 g alkohola na kg krvi oziroma nad 0,0 do 0,5 za nove voznike in določene kategorije 

voznikov) lahko udeleži zdravstvenega  pregleda s svetovanjem pri izbranem zdravniku, s 

čimer si ob predložitvi potrdila  Ministrstvu za pravosodje zmanjša število kazenskih točk za 

polovico;  

 

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži voznik enkrat v treh letih od tedaj, 

ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. 

Zdravstveni pregled s svetovanjem opravlja izbrani osebni zdravnik. Zdravstvenega pregleda 

iz prejšnjega odstavka se lahko udeležijo: 

– voznik začetnik; 

– voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E 

in DE; 

– voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za 

lastne potrebe; 

– voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago; 

– poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic; 

– učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika ali spremljevalec; 

– voznik, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje; 

– voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepoved vožnje motornega 

vozila ali 

– voznik, ki prevaža skupino otrok  

– če je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na 

kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. 

Drug voznik pa se lahko udeleži zdravstvenega pregleda s svetovanjem, če je bilo 

ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram 

krvi ali nad 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. 

Imetniku vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil zdravstvenega pregleda s svetovanjem, se z 

dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, potrdilo o 
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opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri 

pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, kar pa ne 

velja za imetnika vozniškega dovoljenja, ki je presegel mejne vrednosti, določene v Zakonu. 

Pregled s svetovanjem pri svojem izbranem zdravniku vsebuje 
- oceno pitja alkohola s pogovorom in standardiziranim vprašalnikom Svetovne zdravstvene 

organizacije AUDIT s katero opredelimo ali gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali 

zasvojenost z alkoholom; 

- oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja; 

- svetovanje za spremembo pitja; 

- v primeru suma zasvojenosti z alkoholom se vozniku potrdila ne izda, ampak se voznika 

napoti v alkohološko ambulanto. 

 

2. da se skladno s spremenjenimi pogoji glede ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja 

v primeru, da je osebi izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 

zaradi vožnje pod vplivom alkohola (nad 1,1 g/kg alkohola v krvi), ta mora poleg 

ponovnega opravljanja vozniškega izpita udeležiti tudi ustreznega rehabilitacijskega 

programa; 

3. da sodišče voznikom, ki so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod 

vplivom alkohola (0,8 do 1,10 g/kg alkohola krvi), prepovedanih drog, psihoaktivnih 

zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi lahko število kazenskih točk zmanjša za 4, če 

opravijo kontrolni pregled in ustrezen rehabilitacijski program v ustreznem roku; 

4. da sodišče voznikom, ki jim je bila izrečena stranska sankcija prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola (1,1 in več g/kg alkohola v 

krvi), prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, izreče 

možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če opravijo 

kontrolni pregled in ustrezen rehabilitacijski program v ustreznem roku; 

 

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled opravi upravna enota, na območju katere ima 

oseba stalno oziroma začasno prebivališče z odločbo, v kateri določi tudi pooblaščenega 

izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem oseba opravi pregled. Če oseba v Republiki 

Sloveniji nima stalnega oziroma začasnega prebivališča, napoti osebo upravna enota, ki je 

izdala vozniško dovoljenje. 

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled opravi tudi izbrani osebni zdravnik. 

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko predlagajo Policija, državni tožilec, sodišče, 

zdravstveni zavod, osebni zdravnik in delodajalec oziroma delodajalka. Pri tem morajo 

navesti in obrazložiti razloge za podan dvom, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali 

duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila. Če oseba iz prvega odstavka tega člena v 

roku, ki ga z odločbo določi upravna enota, ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, 

pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti o tem obvesti upravno enoto. 

Upravna enota, ki prejme v času, krajšem od enega meseca, od dveh različnih izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti zdravniški spričevali z nasprotujočimi mnenji glede telesne in duševne 

zmožnosti za vožnjo motornega vozila, lahko napoti osebo na kontrolni zdravstveni pregled. 

Na kontrolni zdravstveni pregled se napoti imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja, če: 

1.      mu je bila v zadnjih treh letih najmanj dvakrat pravnomočno izrečena sankcija za 

prekršek ali kaznivo dejanje povzročitve prometne nezgode; 

2.      se je pri njem pojavil sum bolezenskega stanja, okvara ali hiba, katere simptomi 

lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu. 

Na kontrolni zdravstveni pregled se napoti tudi voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca, če 

se s toksikološko preiskavo ugotovi prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 

drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov. 
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Kontrolni zdravstveni pregled mora opraviti oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje 

veljavnosti vozniškega dovoljenja preden vloži predlog za odložitev izvrševanja prenehanja 

veljavnosti vozniškega dovoljenja, oseba, ki ji je bila sankcija prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja izvršena in imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo 

vozniško dovoljenje začasno odvzeto po zakonu, ki ureja prekrške, če vloži predlog za vrnitev 

začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pred pravnomočnim zaključkom postopka o 

prekršku. 

Kontrolnega zdravstvenega pregleda se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega 

dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška 

vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 do 

vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama 

alkohola v litru izdihanega zraka. 

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, 

na katerega je bil napoten v določenem roku ali ga ne opravi v celoti, upravna enota z odločbo 

odvzame vozniško dovoljenje za čas, dokler se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne 

ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil. V odločbi tudi določi rok, v 

katerem mora imetnik vozniškega dovoljenja vozniško dovoljenje vrniti upravni enoti. 

Če zdravnik specialist oziroma izbrani osebni zdravnik med pregledom ali zdravljenjem 

imetnika vozniškega dovoljenja utemeljeno podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti 

za vožnjo zaradi bolezenskega stanja, okvar ali hib, katerih simptomi lahko predstavljajo 

nevarnost v cestnem prometu in lahko pomenijo povečano tveganje za varno udeležbo v 

prometu, ga izbrani osebni zdravnik napoti na kontrolni zdravstveni pregled k pooblaščenemu 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki si ga izbere imetnik vozniškega dovoljenja s seznama 

pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Pri tem mora navesti in obrazložiti razloge za 

podan dvom, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen za vožnjo 

motornega vozila. Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled in razloge zanj zabeleži v 

zdravstveno dokumentacijo imetnika vozniškega dovoljenja, ki jo posreduje izbranemu 

pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti. 

Če pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti ugotovi, da imetnik vozniškega dovoljenja ni 

sposoben za vožnjo motornih vozil oziroma je sposoben za vožnjo motornih vozil z 

omejitvijo, o tem obvesti imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja in osebnega zdravnika, 

upravni enoti pa posreduje zdravniško spričevalo. 

Če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja v roku enega meseca od napotitve ne opravi 

kontrolnega zdravstvenega pregleda, mora pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v 

roku 15 dni o tem obvestiti upravno enoto, ki v skladu z določbo imetniku odvzame vozniško 

dovoljenje. 

 

5. da se za rehabilitacijske programe štejejo: 

 

Edukacijske delavnice v obsegu najmanj 6 pedagoških ur z vsebinami varnosti cestnega 

prometa, obravnavi tveganj zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, 

psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ter odgovornosti voznikov in 

psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Namenjena je  osebam, pri katerih 

je bilo v kontrolnem pregledu ugotovljeno, da ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo 

pijejo, in je šlo v primeru vožnje in alkohola za enkratni dogodek, povezan z izjemno 

situacijo. Izvajajo jo s strani Ministrstva za promet v soglasju z ministrom za zdravje v 

pooblaščenih institucijah. Njen cilj je udeležence osvestiti glede vpliva alkohola na 

sposobnost za vožnjo. Z izmenjavo izkušenj in mnenj se v okviru delavnice vodeno vpliva na 

stališča in omogoči refleksije na preteklo vedenje. Delavnica vključuje tudi načrtovanje 

spremembe ravnanja glede alkohola in vožnje. 
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Audit 10 vprašalnik 

 

 Moški (št. točk) Ženske (št. točk)  

Manj tvegano pitje 1-8 1-7 Edukacijska delavnica 

Tvegano pitje 8-15 7-14 Psihosocialna del. oz. zdravljenje 

Škodljivo pitje 14-20 13-19 Psihosocialna del. oz. zdravljenje 

Alkoholizem 20 in več 19 in več Zdravljenje 

 

Vrednosti laboratorijskih testov morajo biti v normalnih (orientacijskih) vrednostih. 

Vrednosti AUDITa do 8 (oz. 7) točk. 

V obseg pregleda vključimo tudi pregled pri psihologu. 

 

Kontrolni zdravstveni pregled se opravi čez 12 (dvanajst) mesecev oz. v roku, ki ga 

individulano opredelimo.  

 

Psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od tega najmanj dve uri 

individualne obravnave in najmanj 15 ur dela v skupini z vsebinami varnosti cestnega 

prometa, obravnavi tveganj zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, 

psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in  psihosocialnih 

odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Namenjena je  osebam, za katere se v 

kontrolnem pregledu ugotovi, da sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo. Izvajajo jo s 

strani ministra za promet v soglasju z ministrom za zdravje pooblaščenih institucijah.V 

psihosocialni delavnici se udeleženci seznanijo s problemom vožnje pod vplivom alkohola 

(vpliv na sposobnosti za vožnjo, pogostost, statistični podatki, ...). Delavnica vključuje  

emocionalni pristop ter soočanje z možnimi posledicami in možnimi načini spreminjanja 

ravnanja v prometu glede vožnje pod vplivom alkohola. Cilj delavnice je sprememba ravnanja 

na podlagi izmenjave izkušenj, prepričanj in spreminjanja stališč, motivov, refleksije na 

preteklo ravnanje in načrtovanje sprememb vedenja v prihodnosti.  

 

Gre za ponavljajoče prekrške z alkoholiziranostjo. 

Vrednosti laboratorijskih testov so lahko patološki (povišan % CDT in/ali povišan gama GT 

in/ali povišana jetrna testa AST in ALT z  razmerjem AST: ALT večje kot 2,0, povišan 

MCV…). 

Vrednosti AUDITa več kot 8 (oz. 7) točk.  

V obseg pregleda vključujemo pregled pri psihologu. 

V obseg pregleda vključujemo psihiatra – adiktologa in na  podlagi tudi  njegovega mnenja se 

odločamo, ali pacientu predlagamo psihosocialno delavnico ali zdravljenje (odvisnost).  

Vsi, ki so bili napoteni zaradi zlorabe nedovoljenih PAS (drog), so po opravljenem pregledu v 

okviru kontrolnega pregleda z izvidom skrining urinskega testa na droge  napoteni k psihiatru 

– adiktologu. 

 

Kontrolni pregled (v skladu s Pravilnikom) na 12 mesecev oz. na 6 mesecev, v kolikor gre za 

poklicnega voznika (do 4 let)- z mnenjem adiktologa  - do zaključka zdravljenja oz njegovega 

spremljanja.  

 

Programi zdravljenja, ki potekajo po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti od 

alkohola in drugih drog.  Program zdravljenja je namenjen osebam, za katere se v kontrolnem 

pregledu ugotovi, da so odvisne od alkohola.  Ne glede za kakšno kršitev gre, voznik izgubi 
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vozniško dovoljenje iz zdravstvenih razlogov, če je ugotovljena odvisnost od alkohola ali 

drog in ga lahko pridobi nazaj šele na kontrolnem pregledu, kjer na podlagi mnenja psihiatra 

alkohologa presodijo, da je zdravstveno sposoben za vožnjo. Izvaja se v okviru  zdravljenje 

odvisnosti od alkohola in je plačan iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Mednarodna klasifikacija bolezni MKB-10 uvršča odvisnost od alkohola med duševne in 

vedenjske motnje in jo podrobneje definira kot skupek vedenjskih, kognitivnih in fizioloških 

fenomenov, ki se razvije po ponavljajočem se in dlje časa trajajočem uživanju alkohola. Pri 

odvisnosti od alkohola pride do sprememb možganske nevrobiologije. Možgani se lahko po 

daljšem obdobju abstinence od alkohola ustrezno regenerirajo. Cilj procesa zdravljenja 

odvisnosti od alkohola je abstinenca od alkohola, kar pa je predvsem nevrobiološka osnova, ki 

omogoči ustrezne spremembe stališč in prepričanj odvisnega človeka ter psihosocialno 

rehabilitacijo zdravljencev. 

 

Od začetka veljavnosti novega zakona v letu 2011 do konca leta 2012 je bilo  s strani 

kontrolnih zdravstvenih pregledov podanih 650 predlogov za zdravljenje odvisnosti (od tega 

627 zaradi odvisnosti od alkohola),  v letu 2013 287 in v letu 2014 245.  
 

6. da se s predlogom zakona daje pooblastilo izbranemu osebnemu zdravniku, da imetnika 

vozniškega dovoljenja v primeru, če med pregledom ali zdravljenjem podvomi o njegovi 

telesni ali duševni zmožnosti, napoti na kontrolni pregled k pooblaščeni zdravstveni 

organizaciji, ki v primeru ugotovljene zdravstvene nezmožnosti za vožnjo obvesti upravno 

enoto;  

 

Kontrolni zdravstveni pregled 

Kontrolni zdravstveni pregled opravi za to določen specialist medicine dela, prometa in 

športa, ki ga za te oblike pregledov pooblasti Minister za zdravje. Kandidat se bo oglasil pri 

specialistu medicine dela prometa in športa iz seznama, ki ga je določilo na podlagi razpisa 

MZ z napotilom upravne enote ter s podatkom o vzroku oz. namenu pregleda (odločba). S tem 

bo možnost izbire specialista izključena (specialist medicine dela, prometa in športa nastopa 

kot izvedenec). Kontrolne zdravstvene pregled je možno opravljati v vseh zdravstvenih 

regijah v Sloveniji. Nosilec ocenjevanja vozniške zmožnosti je specialist medicine dela, 

prometa in športa, poleg tega pa pregled vključuje tudi posvet s psihologom (usmerjenim v 

ocenjevanje vozniške - delovne zmožnosti) in psihiatrom adiktologom.  

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled  lahko predlagajo policija, državni tožilec, sodišče, 

zdravstveni zavod, osebni zdravnik ali delodajalec. Pri tem morajo navesti in obrazložiti 

razloge za podan dvom, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen za 

vožnjo motornega vozila.   

 

 

 

 

 

 

Diagram št.14: 
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Iz diagrama je razviden delež posameznih delavnic, kjer ugotavljamo nedvomno previsok 

delež edukacijskih in premajhen delež psihosocialnih delavnic. 

 

Diagram št. 15.: 

 

 

 Iz diagrama je razvidno število odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja po letih (glede 

na odločitve sodišč) za eno do dve leti (pogojno)  

 

 

 

Diagram št. 16.: 
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Iz diagrama je razvidno število prenehanj veljavnosti vozniških dovoljenje zaradi doseženih kazenskih 

točk. 

 

Diagram št. 17.: 

 

Glede na zakonodajo lahko imetnik kazenskih točk z udeležbo v rehabilitacijsekm programu 

doseže izbris 4 kazenskih točk. 

 

 

 

 

Diagram št. 18.: Analiza odgovorov o rehabilitacijskih programih (AVP 2105)  



27 

 

 

 
 

V tej analizi so anketirani izvajalci ocenili pomen rehabilitacijskih programov. 

 

V zvezi z določbami Zakona o voznikih pa mora kontrolni zdravstveni pregled opraviti oseba, 

ki ji je bila  izvršena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, oseba ki ji je bilo 

izrečeno prenehanje  veljavnosti vozniškega dovoljenja preden vloži predlog za odložitev 

izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in imetnik veljavnega vozniškega 

dovoljenja, ki mu je bilo vozniško dovoljenja začasno odvzeto po Zakonu o prekrških, če 

vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pred pravnomočnim 

zaključkom postopka o prekršku. 

 

Kontrolnega zdravstvenega pregleda se lahko prostovoljno udeleži imetnik veljavnega 

vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan 

zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu 

več kot 0,80 do vključno 1,10 g alkohola/kg krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mg 

alkohola v litru izdihanega zraka, na podlagi katerega ga pooblaščeni izvajalec (specialist 

medicine dela, prometa in športa) nato napoti na enega od rehabilitacijskih programov. 

Izbrani osebni zdravnik, ki med pregledom ali zdravljenjem imetnika vozniškega dovoljenja 

podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti, lahko napoti na kontrolni zdravstveni 

pregled k pooblaščenemu izvajalcu, ki si ga imetnik vozniškega dovoljenja izbere iz seznama  

pooblaščenih izvajalcev sam.   

Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne opravi kontrolnega zdravstvenega  pregleda, 

na katerega je bil napoten, v določenem roku ali ga ne opravi v celoti, je sankcioniran z 

odvzemom  vozniškega dovoljenja za čas, dokler se s kontrolnim  zdravstvenim pregledom ne 

ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil. 
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Kontrolni pregled obsega: identifikacijo (osebna izkaznica oz. drug osebni dokument s 

fotografijo), vpis kategorij, za katere prihaja na pregled (za oceno iz njih izhajajočih 

obremenitev, škodljivosti in tveganj), anamnezo (razgovor): splošna (rodbinska, socialna, 

delovna, osebna) in specialno (vozniška: podatki vozniških kategorijah, prevoženih 

kilometrih…, o cestnoprometnih nezgodah in prekrških oziroma kaznovanosti, odločba 

upravnega organa s podatki o vzroku napotitve (alkohol, droge…) in koncentracijo alkohola, 

ki je bila izmerjena), pregled dosedanje zdravstvene (zdravstveni karton izbranega zdravnika, 

preventivni zdravstveni karton in tudi predhodne ocene vozniške zmožnosti) in druge 

dokumentacije, AUDIT 10 vprašalnik, klinični pregled vseh organov in organskih sistemov, s 

posebnih poudarkom na usmerjenem pregledu živčevja, čutil in gibal in usmerjene preiskave 

odvisno od zahtevnosti – obremenitev in škodljivosti, skupine oziroma kategorije, za katero 

prihaja na pregled. V pregled tako, glede na vozniške kategorije, vključujemo preiskave 

vidnih funkcij – visus, forija, fuzija, globinski vid, barvni vid, vidno polje, kontrastni  oz. 

mezoptični vid, EKG, po potrebi ADG, spirometrijo ter tudi preiskave krvi (hemogram, krvni 

sladkor ter specifične kazalnike zlorabljanja alkohola - AST, ALT, gama GT, CDT… ter 

glede na indikacijo oz. napotitev zaradi zlorabe prepovedanih drog tudi hitre urinske teste na 

droge) in pregled pri psihologu (osebni razgovor, testi osebnosti, inteligentnosti ter testi 

psihomotorične koordinacije) in psihiatru-adiktologu. Na koncu na osnovi vseh pridobljenih 

mnenj podamo oceno vozniške zmožnosti. V primeru, da ugotavljamo škodljivo rabo alkohola 

(drog) ali celo odvisnost pa podamo mnenje o napotitvi v ustrezen rehabilitacijski program in 

kandidata ocenimo kot začasno nezmožnega in ga naročimo ponovno na kontrolni pregled po 

opravljenem predlaganem zdravljenju oz. rehabilitaciji. 

   

Stroške kontrolnega pregleda pri specialistu medicine dela, prometa in športa  pacient poravna 

pred opravljenim pregledom. Ko pridobimo oceno prvega nivoja (z laboratorijskimi 

preiskavami in mnenjem psihologa), »primer« zaključimo (edukacijska delavnica) oz. se 

preiskovanca ponovno povabi na razgovor ter ga po razgovoru napotimo na nadaljno 

obravnavo k psihiatru adiktologu; poravna še njegove stroške in dobi (belo) napotnico ter 

datum obravnave pri izbranem adiktologu. Na podlagi vseh izvidov in mnenj pa se potem 

odločamo o psihosocialni delavnici (in s tem lahko primer zaključimo) ali pa ga  napotimo na 

zdravljenje. Po končanem zdravljenju in kontrolirani abstinenci s strani lečečega adiktologa, 

se ponovno oglasi na kontrolni zdravstveni pregled, kjer specialist medicine dela, prometa in 

športa ponovno presoja o njegovi vozniški zmožnosti, da ponovno pristopi k opravljanju 

vozniškega izpita.   

Kontrolni pregled (v skladu s Pravilnikom) se opravi na 12 mesecev oz. na 6 mesecev, v 

kolikor gre za poklicnega voznika (do 4 let). Ob vsakem kontrolnem pregledu se na osnovi 

omenjenih kazalcev ter izvida in mnenja lečečega psihiatra adiktologa (kluba…) odločamo 

tudi o eventuelni napotitvi h konziliarnemu (izbranemu) psihiatru – adiktologu.  

 

Do sedaj se je namreč dogajalo, da voznik, ki je vozil opit, do pravnomočnosti odločbe (okrog 

2 leti) vozil, ker mu vozniško dovoljene ni bilo odvzeto (razen v času iztreznitve), nato pa 

pridobil po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pozitivno mnenje brez, da bi 

izvedenec sploh posumil o vzroku prenehanja veljavnosti (to tudi iz zdravstvenega kartona 

nemalokrat ni bilo razvidno, na pregled ni prišel z odločbo, kjer bi bil vzrok pregleda 

naveden, sam pa vzroka prav gotovo tudi ni navedel) in tako se je tak voznik zopet, po 

kratkem času brez vozniškega dovoljenja, (ko pa je seveda tudi vozil) zopet pojavil v vlogi 

voznika v cestnem prometu in zopet demonstriral svojo vožnjo v opitem stanju.  V primeru 

ustrezne zdravstvene selekcije bomo takega voznika izključili iz cestnega prometa za toliko 

časa, dokler ne bo opravil ustreznega rehabilitacijskega programa,  se ne bi ustrezno zdravil 

oz. zagotovil ustrezno kontrolirane abstinence oz. dokler ne bi izvedenec tudi ob sodelovanju 
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ustreznih konziliarnih specialistov  (psiholog, psihiater z usmeritvijo v bolezni odvisnosti…) 

ugotovil, da ima kandidat ustrezne telesne in duševne zmogljivosti, da se lahko varno 

ponovno vključi v cestni promet.  S tem bomo na eni strani prispevali k dvigu varnosti v 

cestnem prometu (saj bomo izključili voznike povratnike, ki vozijo pod vplivom alkohola) na 

drugi strani pa tudi prispevali k zmanjševanju problematike alkoholizma v družbi nasploh.    

 

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (glede alkohola) 

Za telesno in duševno zmožnega se šteje kandidat za voznika oziroma voznik, za katerega se z 

zdravstvenim pregledom ugotovi, da njegovo zdravstveno stanje ustreza oziroma, da njegove 

z zdravstvenim pregledom ugotovljeno zdravstveno stanje ni slabše od minimalnih meril:  

 

Prva skupina: nima znakov škodljivega uživanja alkohola razen če o  zmožnosti za varno 

vožnjo presodi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 

zdravstvene dejavnosti na kontrolnem pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljivega 

uživanja alkohola in na podlagi usmerjenega izvid specialista, ki voznika zdravi, ali 

- je uspešno zdravljen sindrom odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza 

abstinence ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa 

pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki 

voznika zdravi, pod pogojem, da je voznik opravljal redne pregled pri specialistu, ki ga 

zdravi, vsakih 6 do 12 mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar 

mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista. 

 

Druga skupina:  izpolnjuje pogoje za prvo skupino in  

 - je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza 

abstinence ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa 

pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvid specialista, ki 

voznika zdravi, pod pogojem, da je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, 

ki ga zdravi  vsakih 6 mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar 

mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.  

Dokazovanje zlorabe alkoholnih pijač 

Poleg tega, da vsakega pacienta ob pregledu povprašamo tudi o njegovem odnosu do alkohola 

ter v določenih primerih, ko posumimo na tvegano ali škodljivo pitje alkohola ali celo 

zasvojenosti, izpolnimo tudi AUDIT (ali CAGE) vprašalnik, smo pri kliničnem pregledu 

posebej pozorni na različne spremembe, ki bi lahko bile posledica pitja alkohola (tako na 

telesnem kot tudi na duševnem, pa tudi drugih področjih človekovega bivanja) (45-47).  

 
AUDIT 10  - vprašalnik o rabi alkohola  

 

Odgovarjate tako, da obkrožite številko pred izbranim odgovorom. 

 

1.  Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane 

pijače, likerji, koktajli, mošt, tolkovec, medica)? 

0)     Nikoli      

1)     Enkrat na mesec ali manj      

2)     2  do 4 krat na mesec       

3)     2 do 3 krat na teden     

4)     4 ali večkrat na teden   
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2.  Koliko meric pijač, ki vsebujejo alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih ponavadi popili na tisti dan, 

kadar ste pili ? (Ena merica je 1 dcl vina  ali  2,5 dcl piva ali  tolkovca  ali  0,3 dcl (“eno šilce”) 

žgane pijače.)  

0)     Od nič do 1 merice   

1)     2 merici     

2)     3 ali 4  merice      

3)     5 ali 6 meric      

4)     7 in več meric      

      

3.  Kako pogosto se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste ob eni priložnosti oziroma  v enem 

dnevu popili (n.pr. na zabavi, za rojstni dan, za novo leto, ipd.)   

        MOŠKI: 6 ali več meric ? 

        ŽENSKE:  4 ali več meric ? 

0)     Nikoli           

1)     Manj kot enkrat na mesec    

2)     1 do 3 krat na mesec      

3)     1 do 3 krat na teden      

4)     Vsak dan ali skoraj vsak dan 

 

4.  Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da potem, ko ste enkrat začeli piti, niste mogli 

prenehati s pitjem? 

0) Nikoli      

1)     Manj kot enkrat na mesec    

2)     1 do 3 krat na mesec      

3)     1 do 3 krat na teden        

4)     Vsak dan ali skoraj vsak dan                

 

5.  Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da zaradi pitja niste mogli opraviti tistega, kar 

se je od vas pričakovalo? 

0)       Nikoli      

1)       Manj kot enkrat na mesec    

2)       1 do 3 krat na mesec      

3)       1 do 3 krat na teden      

4)       Vsak dan ali skoraj vsak dan   

 

6.  Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da ste potrebovali alkoholno pijačo že zjutraj, 

da bi si z njo opomogli po prekomernem pitju prejšnjega dne? 

0)       Nikoli      

1)       Manj kot enkrat na mesec    

2)       1 do 3 krat na mesec      

3)      1 do 3 krat na teden       

4)       Vsak dan ali skoraj vsak dan   

 

7.  Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da vas je po pitju pekla vest ali pa ste imeli 

občutke krivde zaradi pitja? 

0)       Nikoli      

1)       Manj kot enkrat na mesec    

2)       1 do 3 krat na mesec      

3)      1 do 3 krat na teden      

4)       Vsak dan ali skoraj vsak dan   

 

8.  Kako pogosto v preteklem letu se niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer, ker ste 

takrat preveč pili? 

0)       Nikoli      
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1)       Manj kot enkrat na mesec    

2)       1 do 3 krat na mesec      

3)      1 do 3 krat na teden     

4)       Vsak dan ali skoraj vsak dan   

 

9.  Ali je bil zaradi vašega pitja kdo poškodovan (vi sami ali kdo drug)? 

0)       Ne                                  

2)       Da, vendar ne v preteklem letu   

4)       Da, v preteklem letu                   

 

10.  Ali je kak vaš sorodnik, prijatelj, zdravnik ali drugi zdravstveni delavec že pokazal 

zaskrbljenost zaradi vašega pitja ali vam morda predlagal, da bi pili manj? 

0)       Ne                                  

2)       Da, vendar ne v preteklem letu   

4)       Da, v preteklem letu      

 

 
Ocena celotnega testa z 10 vprašanji:  Seštevek števil pred izbranimi odgovori izraža vrednost AUDIT 

testa. Vrednost 8 točk in več za moške oziroma 7 točk in več za ženske odkriva osebo, pri kateri 

obstaja povečano  tveganje za nastanek socialnih in medicinskih problemov zaradi pitja alkohola. 

Priporočljivo je opraviti natančnejšo diagnostiko. Vrednosti testa 14 in več za moške oz. 13 točk in 

več za ženske kažejo na škodljivo pitje alkohola, za zasvojenost pa 19 oz. 20 točk ali več. Tudi v teh 

primerih je smiselna natančnejša diagnostika in morebitna napotitev. 

 

Manj tvegano pitje verjetno ne bo privedlo do težav in okvar zdravja. 

(moški manj kot 140 g alkohola na teden in ženske manj kot 70 g alkohola na teden). 

Manj tvegano pitje je, če moški popije do 14 enot tedensko (npr. 2 dcl vina dnevno) in ne več 

kot 5 enot ob eni pivski priložnosti in ženska do 7 enot tedensko (npr. do 1 dcl vina dnevno) 

in ne več kot 3 enote ob eni pivski priložnosti.  

 

Tvegano pitje je način pitja alkoholnih pijač, ki bo verjetno sčasoma privedel do težav, kar 

predstavlja povečano tveganje. Tak pivec pije preko meja manj tveganega pitja alkohola, kar 

nosi v sebi določena tveganja za pivčevo zdravje 

(moški več kot 40 g alkohola na dan in  140 g alkohola na teden in ženske več kot 20 g 

alkohola na dan in 70 g alkohola na teden).  

 

Škodljivo pitje alkohola (F10.1 po MKB 10) je tisto, ko že lahko ugotovimo posledice oz. 

težave zaradi pitja alkohola, vendar še ni izražena odvisnost (moški več kot 60 g na dan in 

ženske več kot 40 g na dan).  Povzroča škodo zdravju, telesnemu in duševnemu ali pa kakšno 

drugo škodo (družbeno, ekonomsko…). Epizode pretiranega pitja  (včasih imenovane 

popivanje), ki so lahko posebej škodljive za zdravje, lahko definiramo kot  uživanje več kot 

60 g alkohola ob eni priložnosti.  

 

Sindrom odvisnosti od alkohola  (alkoholizem – F10.2 po MKB 10)  

Zasvojenost z alkoholom je skupek fizioloških, vedenjskih in kognitivnih fenomenov, pri 

katerih pitje alkohola postaja vse pomembnejši del življenja posameznika, pomembnejše kot 

drugo vedenje, ki je pred tem imelo večjo vrednost (pritrdimo vsaj trem znakom v zadnjem 

letu): 

• povečana potrebna količina alkohola za dosego učinkov alkohola (za enak učinek se 

povečuje količina zaužitega alkohola); 

• pojav odtegnitvenega sindroma ob prenehanju oziroma zmanjšanju pitja; 

• posameznik nadaljuje s pitjem, kljub prisotnosti škodljivih posledic; 
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• opušča druge aktivnosti in se osredotoča na način kako bo dosegel stanje opitosti; 

• izguba razsodnosti in kontrole pri porabi alkohola, tako pri njegovi količini in času 

zauživanja alkohola; 

• močna želja ali občutek nuje za pitje alkohola (vsaj trije znaki šestih  meril v zadnjem 

letu morajo biti pozitivni za potrditev odvisnosti). 

 

Za odvisnost je značilno tudi dejstvo, da se pri odvisni osebi, ki je prekinila obdobje 

abstinence s ponovnim uživanjem alkohola, simptomi odvisnosti znova pojavijo v dosti 

krajšem času  (v tednih, mesecih) kot takrat, ko se je odvisnost od alkohola šele razvijala (v 

letih).   

 

V novejšem času se več uporablja naslednja delitev:  

DSM verzija V: (Diagnostic and Statiscial Manual ZDA 2015) 

 

Naslednji znaki kažejo, da ima nekdo motnjo zaradi rabe alkohola (oz. tudi za druge snovi, ki 

zasvojijo): 

1. pitje večje količine alkohola ali pitje dlje časa, kot bi si človek sam želel;  

2. večkratni neuspešni poskusi zmanjšanja ali prenehanja pitja alkohola;   

3. veliko časa porabljenega za iskanje priložnosti za pitje alkohola, za pitje samo in za 

okrevanje po pitju;  

4. občutek hlepenja po alkoholu in občutek siljenja k pitju alkohola;  

5. zaradi pitja alkohola ni narejeno, kar bi moralo biti tako doma kot v službi ali šoli;  

6. nadaljevanje s pitjem alkohola, čeprav to povzroča problem v medosebnih odnosih;  

7. zaradi uživanja alkohola opuščanje pomembnih aktivnosti v službi, osebnih odnosih in 

prostem času;  

8. ponavljajoče se pitje alkohola, čeprav to človeka spravlja v nevarnost;  

9. nadaljevanje s pitjem alkohola kljub zavedanju, da obstaja telesni in duševni problem, 

ki ga je pitje alkohola povzročilo in se lahko zaradi pitja le-ta še poslabša;  

10. potreba po večji količini alkohola za doseganje istega učinka (razvoj tolerance za 

alkohol);  

11. razvoj odtegnitvenih znakov, če se preneha s pitjem alkohola, pitje alkohola te znake 

odpravi.  

 

Dva ali trije znaki kažejo, da zagotovo obstaja motnja – problem z uživanjem alkohola, ki pa 

še ni zelo intenziven, je blag. Štirje ali pet znakov kaže, da gre za resno motnjo, pravimo, da je 

zmerne oblike. Šest ali več znakov pove, da gre za zelo resno motnjo, pravimo, da gre za hudo 

motnjo. 

 

Pozorni moramo biti na znake pitja alkohola pred kratkim časom  (zadah po alkoholu), in 

znake zastrupitve z alkoholom, abstinenčno krizo, pa tudi na znake upada splošnega 

funkcioniranja, kot so slaba higiena, zanemarjenost. Težave zaradi pitja alkohola se lahko 

kažejo na številne načine, zato moramo pomisliti na možnosti škodljivega pitja alkohola pri 

bolnikih z arterijsko hipertenzijo, dislipidemijo, putiko, težavami z želodcem, pankreatitisom, 

jetrno okvaro (že ob zvečanih jetrih), nekaterimi spremembami na koži (rdečica ali zabuhlost 

obraza, pajkasti nevusi na prsnem košu), pogostejšimi poškodbami (razvidnimi iz bolniškega 

staleža ali posledic npr. brazgotin na koži), depresijo, anksioznostjo, nespečnostjo, motnjami 

v spolnem življenju, samomorilnimi težnjami, motnjami spomina, motnjami zbranosti, 

nerazložljivim slabim splošnim zdravstvenim stanjem, ponavljajočimi se krajšimi nejasnimi 

bolezenskimi stanji, znaki abstinenčnega sindroma (tremor, razdražljivost, krči, slabost, 

bruhanje), težavami v družini, katere člani imajo ponavljajoče telesne in duševne težave, 
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težavami v družini in/ali na delovnem mestu, z drugimi oblikami zlorabe psihotropnih snovi, 

vključno s predpisanimi psihofarmakološkimi učinkovinami in pri bolnikih, pri katerih 

zdravljenje neke bolezni ni tako uspešno, kot bi pričakovali (arterijska hipertenzija).  

 

Zgodnje odkrivanje čezmernega uživanja alkohola je pomembno zaradi usodnih posledic, ki 

jih alkohol zapusti na človeškem organizmu in psiho-socialnem življenju. Zato ne preseneča 

dejstvo, da številni raziskovalci že vrsto let vztrajno iščejo idealni diagnostični pokazatelj, s 

katerim bi zanesljivo potrdili diagnozo zlorabe alkohola. Tak parameter bi bil klinični ali 

biokemični fenomen, ki bi specifično koreliral z navzočnostjo etanola ali njegovimi 

metaboliti, bil v neposredni povezavi z količino zaužitega etanola, dovolj občutljiv za 

povezavo med popito količino alkohola ter psiho-somatskim tveganjem in končno bi moral 

imeti določeno kinetiko skozi abstinenčno obdobje. Vendar do zdaj še niso odkrili tako 

idealnega pokazatelja (48-54). 

Opisanim kriterijem se najbolj približa določanje transferina z zmanjšanim deležem 

ogljikovih hidratov (CDT: carbohydrate deficient transferrin) v krvnem serumu 

preiskovancev.  

V krvi oseb, ki zaužijejo najmanj 60 g čistega alkohola na dan (750 ml vina ali 1750 ml piva 

ali 180 ml žganja) zaporedoma 14 dni, so našli izooblike transferina z manjšim številom 

sialinskih kislin (asialo, disialo in trisialo transferini), ki jih imenujemo CDT (CDT je torej 

kazalec kronične uporabe alkohola in ne zazna  enkratnega vnosa večje količine alkohola ali v 

večjih časovnih obdobjih ponavljajočega se pitja). Normalizira se v 2 do 4 tednih abstinence.  

Prav razlike v nabojih desializiranih izooblik transferina so osnova metodologiji določanja 

CDT. Ker se koncentracija celotnega transferina spreminja od osebe do osebe, je pravilneje, 

da rezultat podajamo kot delež CDT (%) glede na celoten transferin. 

Nastanek CDT povezujejo z vplivom acetaldehida (prvega metabolita etanola) na encim 

glikoziltransferazo tako, da v jetrih nastajajo poleg normalnega transferina tudi transferinske 

molekule z zmanjšanim deležem ogljikovih hidratov (moten je prenos sialinske kisline na 

molekulo transferina). 

V zadnjem desetletju je bilo narejenih veliko raziskav o pomenu določanja transferina z 

zmanjšanim deležem ogljikovih hidratov (CDT) kot o biopokazatelju  škodljive rabe alkohola. 

Zaradi dejstva, da je nastanek CDT neposredno odvisen od etanola ali njegovih metabolitov, 

so mu pripisovali veliko diagnostično vrednost (občutljivost 73 %, specifičnost 96 %). 

Lažno pozitivne rezultate za % CDT so dobili pri osebah s primarno biliarno cirozo, s 

kroničnim aktivnim hepatitisom (kronični virusni hepatitis, hepatocelularni karcinom),  pri 

prirojenih boleznih presnove glikoproteinov, pri genetskih D-oblikah transferina in pri osebah 

s CDG sindromom (glikoproteini z zmanjšanim deležem ogljikovih hidratov), pri anemijah 

zaradi pomanjkanja železa, nizkem feritinu, visokem celokupnem transferinu, kombinirani 

transplantaciji trebušne slinavke in jeter, pa tudi ob uporabi antiepileptikov. Lažno negativne 

rezultate pa so beležili pri osebah, ki so pred odvzemom krvi uživale manj kot 60 g etanola na 

dan ali pa so uživale tako količino etanola na dan, vendar manj kot dva tedna. Glede na to, da 

je povišana vrednost za CDT neodvisna od tega, ali so jetra že okvarjena ali ne, je rezultat 

določitve % CDT pomemben za razlikovanje med alkoholno inducirano hepatopatijo ali 

jetrno boleznijo drugega izvora. 

Podporo določanju % CDT v krvnem serumu za ugotavljanje zlorabe alkohola je dala s 

svojim priporočilom tudi organizacija FDA (Food and Drug Administration). Popularne jetrne 

encime (GGT, AST, ALT), ki so desetletja služili kot biokemični pokazatelji škodljive rabe 

alkohola, FDA omenja le kot pokazatelje okvare jeter. Priporoča, da rezultate določitev GGT, 

AST in ALT upoštevamo skupaj z rezultatom določitve % CDT, ker se le-temu tako dvigne 

diagnostična občutljivost iz 73 % na 90 % . 
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Poleg določitve CDT in drugih novejših pokazateljev pomagajo pri diagnozi škodljive rabe 

alkohola nekateri rezultati rutinskih biokemičnih (GGT, AST, ALT, HDL-holesterol) in 

hematoloških preiskav (MCV) ter določanje koncentracije etanola in metanola v krvi. 

Koncentracija katalitične aktivnosti gama glutamiltransferaze (GGT) v serumu  je povišana 

pri večini hepatobiliarnih bolezni kot so holestaza in ciroze različnega izvora, pri neoplazijah 

(prostata…) in pri toksičnih okvarah jeter zaradi alkohola ali nekaterih zdravil (oralni 

kontraceptivi, antiepileptiki), debelosti, sladkorni bolezni, hipertenziji, hipertrigliceridemiji, 

ali kajenju tobaka. GGT ni samo jetrni encim, najdemo ga tudi v ledvicah, pankreasu in 

prostati. Moški imajo skoraj za 50 % višje vrednosti GGT v serumu kot ženske, največ na 

račun GGT iz prostate.  Enkratno čezmerno zaužitje alkohola nima vpliva na aktivnost GGT, 

pri kontinuiranem pitju alkohola pa je povečana aktivnost tega encima različna od osebe do 

osebe (občutljivost je le 50 %). Kinetika povečane aktivnosti GGT in ponovne normalizacije 

je v veliki meri odvisna od razsežnosti encimske indukcije in grobo korelira z okvaro jeter. 

Dvo do pettedenska abstinenca normalizira aktivnost GGT (če je le-ta pogojena z zlorabo 

alkohola). 

Prvi znak za propadanje jetrnih celic je povečana serumska  koncentracija katalitične 

aktivnosti aspartat aminotransferaze (AST) in alanin aminotransferaze (ALT). Povišana 

vrednost AST je posledica jetrne okvare. Serumske vrednosti AST ne korelirajo z dolžino ali 

količino alkoholne pijače. Praviloma so povišane pri dolgotrajni kronični uporabi alkoholnih 

pijač (več kot 10 let). AST je povišan pri vrsti jetrnih bolezni, pa tudi pri okvari skeletnih 

mišic, srčne mišice, okvari ledvic, vranice, pljuč,trebušne slinavke..Ker je AST v eritrocitih, 

so lahko v hemolitičnem serumu  izmerjene previsoke vrednosti. ALT se nahaja skoraj 

izključno v jetrni citoplazmi in se sprošča v kri zaradi povečane permeabilnosti celične 

membrane ali pa zaradi okvare hepatocitov. Znano je, da so za okvaro jeter odgovorni različni 

povzročitelji, poleg tega na povečano aktivnost AST in ALT vplivajo tudi bolezni ostalih 

organov, zato so rezultati aktivnosti obeh encimov relativno nespecifični za diagnostiko 

alkoholizma. Pri alkoholni jetrni bolezni ima le razmerje aktivnosti AST : ALT, ki je večje od 

2, diagnostično vrednost. Vzrok je alkoholna okvara mitohondrijev in gladkih mišic s 

sproščanjem AST v kri. 

Raziskave so pokazale, da je eden od nespecifičnih kazalnikov škodljive rabe alkohola 

povišana koncentracija HDL-holestorola. Visoke koncentracije HDL-holestorola v serumu 

preiskovanca zdravnika opozorijo, da je pri taki osebi pozoren na navade pitja alkohola. 

Srednji volumen eritrocitov (MCV) je zvišan pri velikem številu alkoholikov (40 do 60%) 

zaradi delovanja alkohola kot antagonista folatov (toksični učinki alkohola in motnje pri  

resorbcije folne kisline). Povišane vrednosti MCV spremljajo tudi stanja s pomanjkanjem 

vitamina B12 ali folne kisline, jetrne bolezni, nekatera hematološka obolenja, hipotiroidizem, 

kajenje tobaka in jemanje antiepileptikov. Če  povišani vrednosti MCV botruje pitje alkohola, 

lahko pričakujemo normalizacijo po tri- do štirimesečni abstinenci (življenjska doba 

eritrocitov je dva do tri mesece). 

Določanje koncentracije etanola v krvi, urinu ali izdihanem zraku ima pomen predvsem pri 

akutni intoksikaciji z alkoholom. Ker se alkohol po zaužitju hitro razgradi, nam enkratna 

določitev visoke koncentracije etanola v krvi ne more povedati nič o pogostnosti in trajanju 

škodljivega pitja alkohola. Če je koncentracija alkohola v krvi večja, kot bi ustrezalo klinični 

sliki opitosti, lahko posumimo na visoko toleranco in odvisnost od alkohola. 

Običajno poleg etanola v krvi merimo tudi metanol, saj je najpogostejši spremljajoči alkohol 

in ga  najdemo praktično v vseh alkoholnih pijačah. Po zaužitju alkoholne pijače se metanol 

absorbira nekoliko počasneje kot etanol in porazdeli po telesnih tekočinah in organih 

proporcionalno deležu vode v njih. Za presnovo metanola je pomemben encim 

alkoholdehidrogenaza. Večjo afiniteto do ADH-NAD kompleksa ima etanol, zato presnova 
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metanola poteče šele, ko pade koncentracija etanola v krvi pod 0,4 g/kg. Če prekinemo s 

pitjem alkoholne pijače za približno 24 ur, se za etanolom presnovi tudi metanol.  

Kljub vsem pozitivnim lastnostim testa za določanje % CDT, ki predvsem po specifičnosti 

prekaša klasične laboratorijske preiskave (GGT, AST, ALT, MCV) kot potencialne 

indikatorje za škodljivo pitje alkohola, ne moremo uporabiti rezultata določitve % CDT kot 

edinega za ugotavljanje škodljive rabe alkohola. Raziskave so pokazale, da le kombinacija 

več laboratorijskih parametrov poveča diagnostično občutljivost in specifičnost, ki so tako 

zdravniku v večjo pomoč pri izpeljavi diagnostike odvisnosti od alkohola. Želeno je, da 

tovrstno diagnostiko vodi usmerjeno izobražen zdravnik, ki lahko pravilno ugotovi tudi 

različne, z alkoholom povzročene bolezni, splošne okvare zdravja ali prizadetosti posameznih 

organov. Običajno zdravnik uporablja štiri osnovne diagnostične metode: anamnezo 

(razgovor), klinični pregled, laboratorijske preiskave, psihiatrično obravnavo (alkoholog). 

Nujno je, da zdravnik ne pozabi, da je treba diagnozo zlorabe alkohola ali odvisnosti od 

alkohola postaviti na podlagi skrbne anamneze in fizikalnega pregleda. Pri oceni bolnika v 

zvezi z odvisnostjo od kemične snovi se laboratorijske preiskave (tako biokemične kot 

hematološke, vključno z analizo urina) nikoli ne uporabljajo ločeno, ampak naj le podprejo 

ugotovitve iz anamneze in temeljitega fizikalnega pregleda bolnika. Zdravnik naj torej 

laboratorijske preiskave uporablja predvsem zato, da potrdi svoj klinični vtis o bolniku in ne 

izključno na osnovi njihovih vrednosti. 

V individualni diagnostiki pomenijo biokemični parametri dodatni diagnostični material, 

kljub temu da sami zase niso specifični. V identifikaciji primerov v populaciji imajo večjo 

vrednost, kot v diagnostiki posameznega primera. Ti postopki še vedno ne dajo specifičnega 

rezultata v skupini z alkoholom povzročenih okvar zdravja. V glavnem so pozitivni tam, kjer 

tudi klinična diagnostika daje dovolj elementov, da se potrdi stanje, kjer že obstojajo organski 

zapleti odvisnosti od alkohola. V diagnostičnem postopku zaostajajo za kompleksnimi 

diagnostičnimi postopki. 

 

Zdravila (in alkohol) ter vozniška zmožnost  
Za nemoteno izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, zlasti za upravljanje vozil, morajo biti naše 

duševne in telesne (psihofizične) sposobnosti ustrezne. Jemanje nekaterih zdravil jih lahko 

zmanjša – pojavijo se znaki zaspanosti, zmanjša se pozornost, upočasni se hitrost odziva… 

Zdravila povzročajo še druge neželene učinke, ki imajo za posledico  bistveno zmanjšano 

varnost v prometu in pri delu s stroji. Najpogostejši neželeni učinki zdravil, ki vplivajo na 

varno upravljanje vozil so (55-57): 

- zmanjšana pozornost, 

- zaspanost, 

- upočasnjena hitrost odziva ali nadzor dogajanja, 

- vrtogalvica, 

- motnje vida, sluha, 

- slabost, 

- nenadna agresivnost… 

Neželeni učinki zdravil se pri posamezniku izražajo v različnih jakostih in oblikah, na kar 

vplivajo številni dejavniki, kot so: spol, starost, telesna zgradba in telesna masa, bolezenska 

stanja, sočasno jemanje drugih zdravil ali pitje alkohola…. 

Za raliko od alkohola, kjer je povezava med njegovo popito količino oziroma koncentracijo v 

krvi in njegovim vplivom na sposobnost upravljanja vozil in strojev določena, pri zdravilih 

takih mejnih vrednosti ne poznamo. Zato je pomembno, da se pred prvim jemanjem zdravila o 

njem pozanimamo pri zdravniku ali farmacevtu in se dobro seznanimo o njegovih morebitnih 

znanih vplivih na sposobnosti upravljanja vozil in strojev.     
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Predpisano zdravilo ne zagotavlja ugodnega učinka kar samo od sebe. Da bo kar najbolj 

koristilo, se moramo ravnati po zdravnikovih ali farmacevtovih navodilih. Ocenjujejo, da dva 

izmed petih ljudi, ki jim zdravnik predpiše zdravila, teh ne jemljeta pravilno ali pa sploh ne. 

Vzroki so nerazumevanje navodil, strah pred stranskimi učinki in pomanjkanje motivacije, ki 

je pogosto posledica zmanjšanja simptomov ali popolne odsotnosti le-teh.  

Tudi zdravila, ki jih lahko kupimo v prosti prodaji, so primerna za samozdravljenje le, če jih 

jemljemo po navodilih. Kot vsa druga zdravila pa so lahko nevarna, če jih uporabljamo 

nepravilno. Z jemanjem teh zdravil lahko uspešno odpravimo  številne manjše težave, od 

kašlja ali prehlada  do manjših poškodb. Kljub temu je potrebno vedno skrbno prebrati 

navodila o odmerkih in  nasvetu, kdaj je potrebno obiskati zdravnika. Navodila tudi 

opozarjajo, v katerih okoliščinah zdravila ne smemo vzeti in kdaj je potrebno obiskati 

zdravnika, če težave ne minejo.  

Zgolj na recept se izdajajo zdravila, za katere ni mogoče zagotoviti varne uporabe brez 

zdravniškega nadzorstva.  

Nekatera zdravila, npr. zdravila proti bolečinam in migreni, uporabljamo le, kadar so 

potrebna, oz. ko se pojavijo svarilni simptomi. Druga pa je potrebno jemati redno, v določenih 

razmikih. Če jemljete več različnih zdravil, je potrebno zdravnika povprašati, ali jih lahko 

vzamemo skupaj, ali jih je potrebno jemati ob različnih časih, da bi se izognili neželenim 

stranskim učinkom ali zmanjšanju  (povečanju) učinkovitosti, ki bi ga lahko povzročilo  

njihovo medsebojno delovanje.  

Nekatera zdravila je potrebno jemati na prazen želodec (uro ali dve pred jedjo), da se hitreje 

absorbirajo v kri. Druga je treba jemati s hrano, da se izognemu draženju želodca. Prav tako je 

potrebno upoštevati zdravnikova navodila  glede prehrane. Mleko in mlečni izdelki ovirajo 

absorbcijo nekaterih zdravil, sadni sokovi lahko v želodcu razgradijo nekatera protibakterijska 

zdravila in tako zmanjšajo njihovo delovanje, ob mnogih zdravilih se je alkoholu najbolje 

odpovedati.    

 

Na sposobnost  upravljanja vozil in strojev vplivajo naslednje skupine zdravil (55 -59):  

1) zdravila za zdravljenje bolečine:  

– močni analgetiki (opoidni analgetiki, narkotični analgetiki) lahko povzročijo 

omotičnost ali močno nihanje razpoloženja, spremenijo reakcijske sposobnosti in 

zožijo zenici. Zanje velja absolutna prepoved upravljanja vozil in strojev. 

–  kombinirani analgetiki s kofeinom, ki so dosegljivi v lekarnah tudi  brez recepta, 

lahko povzročajo zaspanost in zmanjšano kopncentracijo še tudi naslednje jutro, zato 

je pomembno, da jih vzamemo pred spanjem zvečer  in ne šele sredi noči.  

2) zdravila za zdravljneje duševnih motenj (depresije, shizofrenije, tesnobe ali drugih 

motenj). Zlasti v prvih dneh zdravljenja je vpliv teh zdravil na psihofizične 

sposobnosti lahko zelo močan.  

-      Benzodiazepini zmanjšujejo stanje anksioznosti in agresivnosti (anksiolitiki), delujejo 

kot pomirjevala (sedativi), uspavala (hipnotiki) zmanjšujejo mišični tonus  in oslabijo 

koordinacijo (miotonolitiki) in delujejo tudi antikonvulzivno. Povzročajo utrujenost, 

omotičnost, zmedenost, anteroretrogradno amnezijo in slabšo motorično koordinacijo, 

podaljša se reakcijski čas, pride do motenj koncentracije in pozornosti in zaspanosti. 

Pri večjih odmerkih lahko pomiritev napreduje v stupor.  Uporaba benzodiazepinov 

pri vožnji povzroča večje nihanje desno – levo, motnje pozornosti, zaspanost in močno 

povečuje subjektivni napor pri vožnji oz. pri upravljanju strojev, zato vožnjo in 

upravljanje z stroji v začetku zdravljenja, posebno s srednjimi ali visokimi odmerki 

odsvetujemo, paciente pa moramo na njihov vpliv opozoriti.    
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- Barbituarti  lahko povzročajo sedacijo tudi po dolgotrajni uporabi in zmanjšujejo 

kognitivne in motorične sposobnosti.   

- Antidepresivi izboljšujejo počutje ter kognitivne in motorične sposobnosti. 

Triciklični antidepresivi imajo lahko sedativne učinke, ki so problematični zaradi 

dolgotrajnega delovanja zdravila; posebej pri starejših lahko povzročajo motnje v 

mišljenju, pozornosti in koncentraciji, lahko pride celo do stanja zmedenosti in 

delirija. Selektivni inhibitorji serotonina so varnejši, lahko pa povzročajo utrujenost, 

nervoznost, motnje koncentracije.  Pri  zlorabi ali kombiniranju z drugimi zdravili  

in/ali alkoholom lahko nastopijo prekomerna centralna stimulacija, hipotenzija, 

povišanje telesne mase in atropinu podobni učinki.    

- Nevroleptiki: pri jemanju  le teh lahko pride do stranskih učinkov kot so zamegljen 

vid, povečan intraokularni tlak, suha usta in oči, zastoj urina, ortostatska hipotenzija, 

pridobivanje telesne mase in krize z številnimi ekstrapiramidnimi simptomi (tremor…) 

3) zdravila za zdravljenje epilepsije: v visokih dozah lahko povzročajo znake ataksije, 

zmedenosti, motenj vida in zaspanost. Posebno pomembno pri uporabi teh zdravil je, 

da se stranski učinki pojavijo na začetku zdravljenja in da praviloma izzvenijo že  po 

14. do 30. dneh zdravljenja. 

4) zdravila za zdravljenje zasvojenosti lahko povzročajo zaspanost, utrujenost, omotico, 

zmanjšano pozornost, nenadno znižanje krvnega tlaka… 

5) zdravila za zdravljenje migrenskih napadov lahko povzročajo tiščanje v prsih, 

zaspanost, pekoče in ščemeče kožne  zaznave (mravljinčenje), krče in šibkost v nogah; 

lahko povzročajo tudi pretirano zoženje krvnih žil, povzročajo lahko odvisnost in 

glavobole, zato jih uporabljamo le za kratkotrajno zdravljenje in nikoli ne smemo 

prekoračiti predpisanega odmerka.   

6) zdravila za zdravljenje suhega, dražečega kašlja (še posebno je zelo tvegana 

kombinacija teh zdravil z alkoholom). Proti blagemu kašlju marsikdaj uporabljamo 

antihistaminike, za trdovraten kašelj pa tudi narkotična zdravila; vsa ta zdravila imajo 

splošen sedativen učinek na možgane in živčevje, zato pogosto povzročajo zaspanost 

in druge stranske učinke.   

7) zdravila proti slabosti in potovalni slabosti delujejo pomirjujoče in lahko bistveno 

vplivajo na reakcijski čas in sposobnost vožnje ter upravljanja strojev. 

8) zdravila proti mišični napetosti delujejo pomirjujoče in tako vplivajo na reakcijske 

sposobnosti. Pri dolgotrajni uporabi oslabi mišična moč okončin. 

9) zdravila, ki delujejo spodbujevalno na osrednje živčevje (kofein, zaviralci apetita) 

lahko povzročajo nemir in poslabšano koordinacijo, čez čas pa povzročijo nenadno 

zaspanost.    

10)  nekatera druga zdravila z delovanjem na osrednje živčevje (za zdravljenje, demence, 

Parkinsonove bolezni, vrtoglavice) lahko povzročajo slabost, bruhanje in naval 

vročine, preveliki odmerki pa tudi nehotne gibe obraza in  telesa.  

 

Prav tako lahko vplivajo na sposobnost upravljanja vozil in strojev naslednja zdravila: 

1) zdravila za zniževanje povišanega krvnega tlaka – predvsem pri uvajanju ali njihovi 

zamenjavi zaradi  možnega nenadnega padca krvnega tlaka, upočasnitve srčne akcije 

in motenj v prekrvavitvi možganov, česar posledica je omotica, utrujenost, 

zaspanost… 

2) zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni – spremlja jih nevarnost nenadnega padca 

ravni sladkorja  v krvi, ki se odraža z znojenjem, pospešeno srčno akcijo, tresenjem 

prstov rok, vznemirjenostjo, bledico, povišanjem krvnega tlaka, kognitivnimi 

motnjami, motenem vidu, izgubi barvnega vida, občutkom nemoči, lakote, 
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mravljinčenja okrog ust, neobičajnega vedenja, nevroloških izpadov, generaliziranimi 

krči in izgubo zavesti.  

3) nekatera zdravila za zdravljenje oči (povišanega očesnega tlaka ) ali pri preiskavi oči 

– lahko močno vplivajo na sposobnosti vida. 

4) nekatera zdravila proti alergijam delujejo pomirjujoče in povzročajo zaspanost  in 

negativno vplivajo na koordinacijo, povzročajo lahko tudi suhost ust, nosu in žrela, 

živčnost, nemir, nespečnost, razdražen želodec, kognitivne disfunkcije z zmanjšanjem 

psihomotoričnih sposobnosti (podaljšan reakcijski čas, zmanjšana sposobnost 

prepoznavanja znakov, slabša je delovna strorilnost)….Novejši antihistaminiki imajo 

bistveno manj sedativnih učinkov ali pa jih sploh nimajo.   

5) nekatera zdravila za zdravljenje razjede prebavil lahko povzročajo občutek 

utrujenosti, zmedenosti (predvsem pri starejših ljudeh), zaprtost, lahko tudi drisko. 

6) nekatera protimikrobna zdravila  lahko povzročajo zaspanost. 

  

Zdravila, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti uporabnika, imenujemo trigonike in so 

označeni  s trikotnikom na zunanji ovojnici zdravil.  

Oznake na zunanji ovojnici zdravil trigonikov:  

1. prazen trikotnik v barvi teksta označuje trigonik, ob uživanju katerega velja relativna 

prepoved  upravljanja vozil  in strojev. Ker imajo ta zdravila zelo različen vpliv na 

posameznika je potrebno pri vsakem pacientu posebej oceniti vpliv zdravila na zmanjšanje 

njegovih psihofizičnih sposobnosti;  navodila o sposobnosti upravljanja vozil in strojev pri 

posamezniku izda zdravnik. 

2. poln trikotnik v rdeči barvi označuje trigonik, ob uživanju katerega velja absolutna 

prepoved  upravljanja vozila (vse dokler so učinkovine ali njeni presnovki še v telesu 

uporabnika).  

3. vprašaj v barvi teksta predstavlja narkotik (označuje mamilo) 

4. klicaj v barvi teksta označuje omejeno količino enkratne izdaje zdravila.   

 

 Razdelitev zdravilnih učinkovin v kategorije glede na vpliv na psihofizične sposobnosti 

(57,59) 

 

Kategorija Opis zmanjšanja psihofizičnih 

sposobnosti 

Primerjava s koncentracijo 

alkohola v krvi 

I zanemarljiv učinek na vozniške 

sposobnosti 

pod 0,5 g/kg 

II manjši ali srednji učinek na vozniške 

sposobnosti 

0,5 do 0,8 g/kg 

III močan in nevaren učinek na vozniške 

sposobnosti 

oz. upravljanje strojev 

nad 0.8 g/kg 

 

V tretjo skupino sodijo: atipsihotiki (parenteralne oblike), opiati, splošni anestetiki, mišični 

relaksanti, hipnotiki in sedative. 

 

V drugo skupino sodijo: antipsihotiki, antidepresivi (nekateri), antiepileptiki, antiparkinsoniki, 

anksiolotiki (benzodiazepini), sedativi, muskarinski antaganosti (tudi kot stranski učinki 

drugih zdravil), antihistaminiki (1. genearcija), adrenergični antagonisti (alfa in beta), zdravila 

proti migreni, nekateri kemoterapevtiki (nekateri citostatiki), adrenergiki (očesna raba), 

vasodilatatorji, oralni antidiabetiki. Skupine teh zdravil niso homogene, nekateri predstavniki 
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spadajo v kategorijo I in nekateri in včasih v kategorijo III. Na to uvrščanje vplivajo naslednji 

dejavniki:  

- bolnikova prilagoditev na učinek zdravila,  

 -čas v poteku terapije (večje tveganje ob začetku),  

- sprememba odmerka, 

- stranski učinki (niso prisotni ves čas zdravljenja in ne pri vseh predstavnikih skupine), 

- sodelovanje bolnika (oralni antidiabteiki). 

 

V Sloveniji je zunanja ovojnina  zdravil kategorije III opremljena s polnim trikotnikom in II. 

kategorije s praznim trokotnikom.  

 

 

Jemanje zdravil in pitje alkoholnih pijač  

Akutna doza alkohola (ena sama pijača ali več pijač zapovrstjo v nekaj urah) lahko zavira 

razgradnjo zdravila, ker tekmuje z zdravilom za iste encime, ki so potrebni za razgradnjo 

obeh. Ta učinek alkohola podaljša in poveča razpoložljivost zdravila, s tem pa je pacient 

potencialno izpostavljen večjemu tveganju za škodljive stranske učinke zdravila. Nasprotno 

pa lahko kronično (dolgotrajno uživanje alkoholnih pijač) aktivira encime za razgradnjo 

alkohola in s tem zmanjša razpoložljivost zdravila in posledično tudi njegov učinek. Ko so 

enkrat encimi aktivirani, ostanejo aktivirani tudi, če alkohola ni v krvi in vplivajo na 

razgradnjo nekaterih zdravil še nekaj tednov po prenehanju pitja alkoholnih pijač. Zato bo 

oseba, ki je dolgo časa uživala alkoholne pijače, verjetno potrebovala večjo dozo zdravila kot 

osebe, ki alkohola niso uživale, da bi dosegli zdravilni učinek zdravila. Encimi, ki se 

aktivirajo pri kroničnem uživanju alkoholnih pijač, lahko spremenijo nekatera zdravila v 

strupene kemične snovi, ki lahko poškodujejo jetra in druge organe. Alkohol lahko okrepi 

zaviralni učinek sedativov in narkotikov v možganih, na mestu učinkovanja.  

Alkohol tako poveča sedativni (pomirjevalni) učinek pomirjeval in uspaval  (zdravila iz 

skupine benzodiazepinov, barbituratov, antihistaminikov), močnih analgetikov (zdravila proti 

hudim bolečinam), nekaterih zdravil za zdravljenje povišanega krvnega tlaka in mišičnih 

relaksantov, zdravil za zdravljenje duševnih motenj…Pri čezmernem uživanju alkohola je ta 

učinek lahko povečan celo do te mere, da izzove komo ali celo smrt. Zato ob jemanju teh 

zdravil ne smemo piti alkohola.  

 

Tveganja ob jemanju zdravil in sočasnega pitja alkoholnih pijač (58) 

 

Zdravila za 

zdravljenje 

Zdravilo Možne posledice sočasnega 

uživanja alkohola 

strahu, zaskrbljenosti benzodiazepini zaspanost, vrtoglavica, povečana 

nevarnost prevelikega odmerka, 

zmanjšanje sposobnosti za vožnjo in 

upravljanje s stroji 

Motenj strjevanja krvi antagonisti vitamina K občasno pitje: notranje krvavitve; 

kronično pitje: nasproten učinek z 

nastajanjem krvnih strdkov, kapi in 

srčnih infarktov 

prehlada, kašlja, gripe, 

alergije 

antihistaminiki s 

sistemskim delovanjem, 

opijevi alkaloidi, derivati 

piperazina 

povečan učinek alkohola, zaspanost, 

vrtoglavica, povečana nevarnost 

prevelikega odmerka, zmanjšanje 

sposobnosti za vožnjo in upravljanje 

s stroji 

depresije neselektivni zaviralci zaspanost, vrtoglavica, povečana 
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privzema monoaminov in 

triciklični antidepresivi 

nevarnost prevelikega odmerka, 

povečan učinek alkohola 

sladkorne bolezni  antidiabetiki na osnovi 

metformina 

padec sladkorja v krvi  

(hipoglikemija), lahko se pojavijo 

tudi hitro bitje srca, hitre 

spremembe krvnega tlaka, krči, 

koma 

zgage, prebavnih 

motenj  

antagonisti H2 

histaminskih receptorjev in 

propulzivi 

povečan učinek alkohola, reglan 

poveča tudi zaspanost, in zmanjša 

sposobnost za vožnjo in upravljanje s 

stroji 

okužb sistemsko zdravljenje 

okužbe z Mycobacterium 

tuberculosis, sulfonamidi in 

metronidazol 

hitro bitje srca, hitre spremembe 

krvnega tlaka, zmanjšana 

sposobnost za vožnjo in upravljanje s 

stroji, poškodbe jeter 

bolečine (glavobol, 

mišične bolečine), 

artritis, povišane 

telesne temperature,  

acetilsalicilna kislina, 

NSAID in paracetamol 

draženje želodca, krvavitve, ulkusi, 

poškodbe jeter 

nespečnost benzodiazepini in 

benzodiazepinom sorodna 

zdravila (zolpidem) 

zaspanost, vrtoglavica, koma, zastoj 

dihanja, zmanjšana sposobnost za 

vožnjo in upravljanje s stroji 

 

Problematika mamil in vozniška zmožnost 

S problematiko mamil in zdravil v prometu se srečujemo tako v zvezi z ugotavljanjem 

dejanske sposobnosti osebe za varno vožnjo v nekem trenutku npr. v času prometne nezgode, 

ali policijske kontrole…, kot tudi pri preverjanju zdravstvenega stanja, potrebnega za 

pridobitev vozniškega dovoljenja (60).  

 

Ob pogosto uporabljenem izrazu »stanje pod vplivom mamil ali psihoaktivnih zdravil« 

pomislimo na izzvane spremembe, ki jih povzročajo te snovi, ki vplivajo na zavest, 

reaktivnost, čustvovanje in obnašanje. Če omenimo ob tem le, da ni vseeno, ali gre za 

enkratno uporabo, kritična obdobja uvajanja zdravila, predoziranje, preobčutljivost, 

dolgotrajno terapijo, kronično uporabo (ali zlorabo), abstinenčne pojave, pri čemer seveda 

starost in zdravstveno stanje osebe igrata pomembno vlogo, postane razumljivo, da je 

ocenjevanje takega stanja zahteven, sestavljen proces (61). 

 

Izbira psihoaktivne snovi, ki jo bo uživalec začel rabiti, zlorabljati ali postal od nje odvisen, je 

odvisna tudi od osebnostnih lastnosti potencialnega uživalca. Posebno močni so lahko vplivi 

družbenega okolja in dostopnost posamezne psihoaktivne snovi. Kljub številnim podobnostim 

z zlorabo in odvisnostjo od alkohola, moramo pri zlorabi in odvisnosti od drugih 

psihoaktivnih snovi upoštevati številne posebnosti. Uživalci drog (psihoaktivnih snovi) so 

zelo različni. Ne smemo jih enačiti s stereotipom intravenoznega uživalca heroina, ki je 

nezaposlen in si denar za drogo pridobiva s krajami, prostitucijo ali preprodajanjem droge. 

Videti moramo tudi šolarje, ki vdihavajo topila, mladoletne eksperimentatorje, ki zlorabljajo 

droge na plesnih prireditvah, na videz urejene uporabnike metadonskega vzdrževalnega 

programa ali pa osebe, ki so odvisne od benzodiazepinov, ki jim jih je predpisal zdravnik. 

V zdravstvu pogosteje uporabljamo izraz droge, ki je strokovno primernejši kot mamilo, 

čeprav je slednji v zakonu in ga uporablja tudi policija. Droge lahko opredelimo kot sredstva, 

po katerih posežemo, da bi vplivali na svoje počutje, razpoloženje in doživljanje – največkrat, 

da bi omilili notranjo stisko ali bolečino. Če pa kdo po njih posega večkrat in dalj časa, lahko 
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zdrsne v odvisnost; pravimo, da je zasvojen. Zasvojenost obsega duševno odvisnost, ko 

odvisnik čuti neustavljivo željo, da bi še naprej in celo v večjih količinah jemal drogo ter 

čustveno stisko, pa tudi telesno odvisnost, ki ob prekinitvi uporabe povzroči hude 

odtegnitvene pojave. 

Odvisnost od drog se najpogosteje kaže kot preplet družbenih, duševnih in telesnih dogajanj, 

ki nastane zaradi ponavljajočega se jemanja kake droge ali več drog – občasno ali stalno. 

Pokaže se z vedenjem, v katerem je jemanju drog dana velika prednost pred drugimi, 

sprejemljivejšimi oblikami vedenja. Pomemben je tudi škodljiv vpliv droge na samega 

jemalca in na vso družbo.  

 

Odvisnost od droge je kronična, ponavljajoča se in napredujoča bolezen, pri kateri le približno 

tretjina vzpostavi trajno abstinenco, čeprav je tudi pri njih možna ponovitev bolezni večja kot 

pri preostali populaciji. Pri drugi tretjini se izmenjujejo obdobja, ko drog nekaj mesecev ali let 

ne jemljejo, z obdobji ponovnega uživanja, zadnja tretjina pa ima slabo prognozo, ki jo še 

poslabšajo razne okužbe s HIV, hepatitisom itd. Obravnava zasvojencev z drogami mora biti 

torej namenjena tistim, ki si želijo drogi odpovedati in vzdrževati abstinenco, tistim, ki tega ne 

zmorejo, pa omogočiti, da ne umrejo in se ne okužijo. Zdravljenje odvisnosti od opiatov naj bi 

potekalo na podoben način kot zdravljenje odvisnosti od alkohola, vendar je način in izvedba 

zdravljenja v naših razmerah pogosto zapletena in težavna. Želja in pripravljenost odpovedati 

se škodljivemu vedenju morda še zadostuje za vzpostavitev abstinence, nikakor pa ne za 

njeno vzdrževanje. Zdravljenje je proces, ki je sestavljen iz doseganja zadostne motivacije 

oziroma priprave na zdravljenje, iz zdravljenja samega ter iz zdravstvene in psihosocialne 

rehabilitacije. Ena od možnih oblik pomoči in/oz. zdravljenja odvisnih od drog je tudi t.i. 

vzdrževalni metadonski program (izraz vzdrževanje se nanaša na predpisovanje neke 

psihoaktivne snovi odvisni osebi, ki ne želi abstinirati) (61). 

 

Prepoznati nekoga, da je pod vplivom mamil ali zdravil, ali razlikovati stanje pod vplivom 

alkohola ali pod vplivom mamil in zdravil, ni enostavno. Znaki učinkovanja mamil in zdravil 

se včasih prav nič, ali le malo razlikujejo od učinkov alkohola. Enostavnega razpoznavnega 

znaka, kot je zadah po alkoholnih pijačah in pa možnosti merjenja alkohola v izdihanem 

zraku, v primeru uporabe mamil in zdravil nimamo. 

S temi težavami se prvi srečuje policist, ki mora na samem mestu dogodka pretehtati ali je 

njegov sum utemeljen in v skladu z zakonodajo za nadaljevanje preiskave. Pomemben 

podatek je vsekakor negativen rezultat preiskave na alkohol v izdihanem zraku ob očitni 

prizadetosti preiskovanca. Tipični znaki, ki pomagajo pri postavljanju suma so najpogosteje 

nenavadno obnašanje in ravnanje voznika: upočasnjeno gibanje, zaspanost, apatija, slaba 

pogovorljivost, nejasni odgovori, občasna psihična odsotnost, zmedenost, slaba časovna in 

krajevna orientacija, opotekajoča, majava hoja, bebljajoči govor, široke ali ozke zenice, sveže 

ali zabrazgotinjene vbodne rane, nelogičen potek dogodka ali nezgode ali nerazložljiv motiv 

dejanja, najdena embalaža zdravil, mamil, pribora za jemanje droge, zunanji izgled 

preiskovanca, podatki o predhodnih deliktih v zvezi z drogami, kraj dogodka v bližini mesta 

za preprodajo drog ipd (61). Predhodno so za policista lahko opozorilo tudi znaki nezanesljive 

vožnje: vijuganje po cesti, neenakomerno pospeševanje, nepotrebno zaviranje, pogosto 

menjavanje prometnih pasov, ustavljanje pred zeleno lučjo na semaforju, zakasnelo 

speljevanje v križišču in podobno. 
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