
PRILOGA 1 
 
 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA NADZORNIKA NA SMUČIŠČU 
 
 
1 IME PROGRAMA 
 
Delo nadzornika na smučišču – osnovno usposabljanje 

 
 
2 CILJNA SKUPINA 
 
Oseba, ki bo opravljala naloge nadzornika na smučišču  
 
 
3 CILJI PROGRAMA 
 
 Kandidat na usposabljanju: 
 

 spozna zahteve, obveznosti in ukrepe za varnost na smučišču, 

 spozna obveznosti smučarja in drugih oseb na smučišču, 

 obnovi FIS pravila in splošna teoretična znanja s področja alpskega smučanja, spozna 
navodila o redu in varnosti in označbe na smučišču, 

 pridobi znanja s področja obravnavanja nesreče, nenadnega obolenja in psihofizičnega stanja 
oseb na smučišču, 

 se seznani s telekomunikacijami, ki jih uporablja nadzornik, 

 pridobi osnovno znanje prekrškovnega prava in ukrepe s področja prekrškov,  

 spozna določbe in pomen Zakona o varnosti na smučiščih ter podzakonskih predpisov, 
izdanih na podlagi tega zakona, 

 razvije odgovornost za lastno varnost, varnost sodelavcev in drugih oseb pri izvajanju nalog 
ter postopkov na smučišču. 

 
 
4 VSEBINE PROGRAMA 

 

 Osnove prekrškovnega prava  

 Zakon o varnosti na smučiščih  

 Ukrepi in pristojnosti nadzornika na smučišču  
 

V tem programu so za vsako vsebino navedeni informativni in formativni cilji ter oblike in metode 
dela.  
 

 
5 DIDAKTIČNO-METODOLOŠKI PRISTOP IN IZVEDBA 
 
 Oblike in metode na usposabljanju: 

 individualni študij strokovnega gradiva, 

 individualno reševanje in opravljanje nalog, 

 skupinsko delo, 

 frontalna oblika, 

 razlaga, 

 razprava, 

 študija primera, 

 simulacije primerov, 

 praktično delo. 
 
 
 



 

6 POTREBNA PREDZNANJA ALI POGOJI ZA VKLJUČITEV UDELEŽENCEV V PROGRAM 
 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

 je star najmanj 18 let, 

 ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarske konfederacije, 

 je zdravstveno in psihično sposoben za opravljanje dela nadzornika, kar dokazuje z 
zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa ter ne sme biti 
starejše od enega leta, 

 ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, 

 aktivno obvlada slovenski jezik, kar dokazuje s spričevalom o končanem najmanj 
osnovnošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji ali s potrdilom uradno pooblaščene 
izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega 
jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji, 

 ima opravljen preizkus teoretičnega in praktičnega znanja alpskega smučanja, kar dokazuje s 
potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki deluje znotraj Smučarske 
zveze Slovenije, 

 ima smučarsko opremo.  
 
 
7 NAČIN PREVERJANJA ZNANJA  
 
Kandidat lahko pristopi k preizkusu znanja, če se udeleži najmanj 95 odstotkov vsebin, določenih s 
programom usposabljanja za nadzornika. Preverjanje znanja obsega ustni in pisni del.  
 
7.1 Preizkus znanja  
 
Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ 60 minut in obsega reševanje pisnih nalog iz posameznih 
vsebin.  
 
Ustni del preizkusa znanja, ki traja največ 45 minut in obsega vprašanja iz posameznih vsebin 
usposabljanja, opravlja kandidat isti dan, ko uspešno opravi pisni del.  
 
Preizkus znanja se opravlja pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, pri 
čemer predsednik komisije piše zapisnik in je obenem predstavnik izvajalca.  
 
Kandidat preizkus znanja uspešno opravi, če je uspešno opravil pisni in ustni del. 
 
Preizkus znanja in delo komisije sta podrobneje določena v IV. poglavju Pravilnika o zagotavljanju 
varnosti na smučišču (Uradni list RS, št. 64/17).  
 
 
8 TRAJANJE PROGRAMA 
 
Osnovno usposabljanje traja 40 ur.  
 
 

VSEBINE ŠTEVILO UR 

Teoretični del  

1. Osnove prekrškovnega prava 
 

6 

2. Zakon o varnosti na smučiščih s pripadajočimi 
podzakonskimi predpisi  
 

6 

Praktični del   

3. Ukrepi nadzornika na smučišču 
 

28 

 



 

 
9 MATERIALNO-TEHNIČNI IN FINANČNI POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
 
9.1 Materialno-tehnična sredstva za potek usposabljanja 
 
Za usposabljanje se zagotovi: 

– učilnica opremljena z didaktičnimi pripomočki,  
– dostop do interneta, 
– površine za izvedbo praktičnega usposabljanja,  
– potrebni predpisi,  
– obrazci, 
– naprava za fotografiranje oziroma snemanje, 
– meter, 
– barva obstojna na vlago (npr. barvni razpršilec). 
 

9.2 Specifikacija potrebnih finančnih sredstev za eno izvedbo usposabljanja 
 
Stroški osnovnega usposabljanja so stroški za materialna sredstva: priprava strokovne literature, 
pripomočki za usposabljanje (vzorci obrazcev, naprave za fotografiranje oz. snemanje, meter, barve 
obstojne na vlago itd.). 

 
 
10 IZVAJALCI 
 
Izvajalec programa je Ministrstvo za notranje zadeve ali druga oseba javnega prava, pravna oseba 
zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi javno pooblastilo skladno z veljavnimi 
predpisi.    
 
 
11 LITERATURA  
 
11.1 Pravni viri 
 

 Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, s spremembami in dopolnitvami 

 Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1), Uradni list RS, št. 44/16, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Zakon o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 29/11, s spremembami in dopolnitvami 

 Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Uradni list RS, št. 32/12, s spremembami in dopolnitvami 

 Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami 

 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), Uradni list RS, št. 15/13, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Uradni list RS, št. 82/13, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), Uradni list RS, št. 70/06, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), Uradni list RS, št. 64/11, s spremembami in dopolnitvami 

 Zakon o ohranjanju narave (ZON), Uradni list RS, št. 96/04, s spremembami in dopolnitvami 

 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO), Uradni list RS, št. 126/03, s spremembami 
in dopolnitvami 

 Zakon o športu (ZŠpo-1), Uradni list RS, št. 29/17, s spremembami in dopolnitvami 

 Pravilnik o zagotavljanju varnosti na smučišču, Uradni list RS, št. 64/17, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč, Uradni list RS, št. 59/17, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Pravilnik o obravnavi nesreče na smučišču, Uradni list RS, št. 30/17, s spremembami in 
dopolnitvami 

 Pravilnik o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučišču, 
Uradni list RS, št. 30/17, s spremembami in dopolnitvami 

 Pravilnik o reševanju na smučiščih, Uradni list RS, št. 22/18, s spremembami in dopolnitvami



 

 
CILJI POSAMEZNIH VSEBIN 
 
VSEBINA 1: OSNOVE PREKRŠKOVNEGA PRAVA 
 
 Učni dosežki (splošne in specifične kompetence): 
 

 spozna pomembnost pravnih predpisov za opravljanje nalog nadzornika na smučišču, 

 pozna in zna uporabljati ukrepe, ki so vezani na delo nadzornika na smučišču s področja 
prekrškov, 

 razume in zna opredeliti pojem prekrška in kaznivega dejanja, 

 pozna sankcije za prekršek,  

 spozna zahtevnost vloge nadzornika na smučišču kot pomembnega subjekta za 
preprečevanje prekrškov, 

 pozna vsebino in način izpolnjevanja obrazcev ter  pridobljeno znanje uporablja v praksi pri 
izdelavi pisnih izdelkov,  

 pozna sodelovanje z ostalimi organi, ki izvajajo naloge na smučišču, in njihove pristojnosti na 
področju odločanja o prekrških in kaznivih dejanj. 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE DELA 

 spozna temeljne 
predpise, s katerimi se 
določajo prekrški ter 
posamezne pojme 
področne zakonodaje 
 

 spozna prekrške in vrsto 
sankcij za prekrške 
 
 

 spozna organe, ki 
odločajo in vodijo 
postopek o prekrških, ter 
način izvedbe postopka o 
prekrških 
 

 spozna vrste postopkov 
prekrškovnega organa 

 
  
 

 spozna obličnost in obliko 
predloga za uvedbo 
postopka 
 

 
 

 uporablja predpise, ki 
določajo pristojnost pri 
izrekanju sankcij v 
postopkih o prekrških  

 

 prepozna odgovornost 
posameznih oseb za 
prekrške 
 
 

 razume pristojnosti oseb, 
ki vodijo in odločajo o 
prekrških  
 
 

 razume in razlikuje med 
pristojnostmi in pooblastili 
posameznih organov pri 
zagotavljanju reda in 
varnosti 

 

 poda predlog za uvedbo 
postopka o prekršku 
 

 

 

 samostojni študij 
literature 
 

 predavanja 
 

 individualne in skupinske 
predstavitve 
 

 praktične vaje uporabe 
ukrepov in pristojnosti 
nadzornika  
 

 študija primera 
 

 igra vlog 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VSEBINA 2: ZAKON O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH 
 
Učni dosežki (splošne in specifične kompetence): 
 

 spozna določbe in pomen Zakona o varnosti na smučiščih ter podzakonskih predpisov, 
izdanih na podlagi navedenega zakona,   

 pozna ukrepe za zagotavljanje varnosti na smučišču, obveznosti upravljavca smučišča, 
obveznosti zagotavljanja nadzora na smučišču in obveznosti zagotavljanja reševanja na 
smučišču, 

 spozna pogoje za obratovanje smučišča in načine obveščanja smučarjev, 

 spozna pogoje za imenovanje nadzornika na smučišču, postopek pridobitve in odvzema 
službene izkaznice, opremljenost nadzornika, vrsto/vrste izobraževanja, 

 spozna obveznosti smučarja in drugih oseb na smučišču ter postopek policije pri preverjanju 
psihofizičnega stanja osebe na smučišču, 

 spozna ukrepe in pristojnosti nadzornika na smučišču, 

 spozna ukrepe in pristojnosti v primeru nesreč in nenadnih obolenj na smučišču, 

 spozna vsebino in upravljavce evidenc po Zakonu o varnosti na smučiščih, roke za hrambo 
podatkov ter postopke ravnanja s podatki, 

 spozna pristojnosti posameznih organov, pristojnih za izvajanje nadzora nad izvajanjem 
določb Zakona o varnosti na smučiščih. 

 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE DELA 

 

 spozna vsebina Zakona o 
varnosti na smučiščih 
 
 

 pozna vrste in pogoje za 
aktivnosti na smučišču 
 

 pozna pogoje za 
pridobitev oziroma 
odvzem dovoljenja za 
obratovanje 
 
 
 

 pozna tehnične zahteve 
za obratovanje smučišča 
ter način in vrste 
označevanja na smučišču 

 

 pozna zahteve, 
obveznosti za varnost na 
smučišču, reševanje in 
nadzor na smučišču, ki jih 
mora zagotavljati 
upravljavec smučišča 
 

 pozna načine obveščanja 
smučarjev na smučišču 
 
 

 pozna vlogo policistov in 
inšpekcijskih organov na 
smučišču  
 

 

 se zaveda in zagotavlja 
varnost smučarjev ter 
drugih oseb na smučišču  
 

 prepozna okoliščine, v 
katerih smučišče ne sme 
obratovati, in načine 
ukrepanja v takšnih 
primerih 
 

 preprečuje in odpravlja 
nevarnosti na smučišču  
 

 izvaja varnostne preglede 
smučišča in ukrepa ob 
ugotovljenih nepravilnostih 
 
 
 
 

 smučarje in druge osebe 
seznanja s pomenom ter 
namenom posameznih 
označb na smučišču in jih 
skladno z njimi opozarja 
na pravila smučanja 
 
 
 

 

 razlikuje pristojnosti 
policistov in inšpekcijskih 
organov na smučišču ter 
jim nudi pomoč 

 

 

 

 

 

 samostojni študij 
literature 
 

 predavanja 
 

 individualne in skupinske 
predstavitve  
 

 pogovor, razprava 

 

 



 

 

 pozna pogoje za javna 
zbiranja in pogoje za 
poučevanje smučanja 
posameznikov ali več 
oseb, ki jih na smučišču 
izvajajo izvajalci 
poučevanja smučanja 
 

 pozna pogoje za 
imenovanje nadzornika, 
pridobitev oz. odvzem 
službene izkaznice 
 

 pozna opremljenost 
nadzornika 
 
 

 pozna obveznosti 
smučarja in drugih oseb 
na smučišču 
 

 pozna vsebino evidenc in 
upravljavce posameznih 
evidenc 
 

 pozna roke za hrambo 
podatkov in načine 
ravnanja s podatki’ 

 
 
 

 

 prepozna nepravilnosti ob 
javnih zbiranjih in 
poučevanju smučanja  

 
 
 
 
 

 razume zahteve za 
pridobitev službene 
izkaznice in razloge za 
njen odvzem 
 

 uporablja predpisano 
opremo pri opravljanju 
nalog  
 

 prepozna kršitve 
smučarjev in drugih oseb 
na smučišču 

 
 
 

 se zaveda škodljivih 
posledic nepravilnega 
ravnanja s podatki/ vnosa 
podatkov  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
VSEBINA 3: UKREPI NADZORNIKA NA SMUČIŠČU  
 
Učni dosežki (splošne in specifične kompetence): 
 

 razvija odnos do zagotavljanja zakonitega, strokovnega in učinkovitega izvajanja nalog, 
ukrepov  ter pristojnosti nadzornika na smučišču, 

 razvija in prevzema odgovornost za lastno varnost, varnost sodelavcev ter varnost ostalih pri 
izvajanju nalog, ukrepov in pristojnosti,  

 varuje in spoštuje človekove pravice ter temeljne svoboščine, 

 razvija sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in jih uporablja v praksi. 
 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE DELA 

 pozna ukrepe za varnost 
na smučišču 
 

 pozna postopke za 
zagotavljanje lastne 
varnosti, varnosti 
sodelavcev ter varnosti 
ostalih pri izvajanju nalog, 
ukrepov in pristojnosti  

 
 

 pozna in razlikuje med 
svojimi pristojnostmi in 
pristojnostmi drugih služb 
pri zagotavljanju varnosti 
in reda na smučišču 

 
 

 pozna ukrepe in 
pristojnosti nadzornika 
 
 
 
 
 
 
 

 pozna pristojnosti in 
ukrepe nadzornika pri 
obravnavi nesreče ali 
nenadnega obolenja na 
smučišču   

 
 
 
 

 ve, kako poteka varnostni 
pregled smučišča  
 
 
 
 
 

 pozna vrsto in obliko 
zaščitnih sredstev ter 

 zagotavlja varnost na 
smučišču  
 

 pri izvajanju nalog, 
ukrepov in pristojnosti 
zagotavlja lastno varnost, 
varnost sodelavcev ter 
varnost ostalih na 
smučišču 
 
 
 

 prepozna dogodke in 
prekrške, ki spadajo v 
pristojnost drugih organov, 
in sodeluje pri obravnavi 
teh skladno s svojimi 
pristojnostmi 
 

 zakonito in skladno s 
predpisi kršitelje ustno 
opozarja, izreče ustno 
odredbo in ugotavlja 
njihovo identiteto  
 

 ob zaznavi kršitve prepove 
smučanje in odvzame 
smučarsko vozovnico  
 

 obravnava nesrečo in 
izpelje postopek ob 
nenadnem obolenju na 
smučišču 
 

 izpolni zapisnik o ogledu 
kraja nesreče na smučišču 
 
 

 se zaveda pomena 
varnostnega pregleda 
smučišča in ga opravlja 
 
 

 med opravljanjem dela na 
smučišču varno smuča,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 samostojni študij 
literature 
 

 predavanja 
 

 individualne in skupinske 
predstavitve  
 

 pogovor, razprava 
 

 urjenje tehnik 
 

 praktično usposabljanje 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

opremo za zvočno in 
svetlobno opozarjanje na 
motornih vozilih, ki se 
uporabljajo na smučišču  
 

 

upošteva obvestilne znake 
in ostale predpise ter 
seznanja z njimi druge 
smučarje 
 

 preverja brezhibnost  
znakov, opozorilnih tabel, 
označevalnih trakov in 
odpravlja ugotovljene 
nepravilnosti  

 

 


