
PRILOGA 2 
 

PROGRAM OBDOBNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA NADZORNIKA NA SMUČIŠČU 
 
1 IME PROGRAMA 
 
Delo nadzornika na smučišču – obdobno izpopolnjevanje 
 
2 CILJNA SKUPINA 
 
Nadzornik na smučišču   
 
3 CILJI PROGRAMA 
 
Na usposabljanju udeleženec poglobi znanje na področju: 

 podajanja predlogov za uvedbo postopka o prekršku, 

 ukrepov in pristojnosti nadzornikov na smučišču, 

 obravnavanja nesreč na smučišču, opravljanja ogledov kraja nesreče in izdelave zapisnika o 
ogledu, 

 uporabe predpisov pri izvajanju ukrepov ter pristojnosti nadzornikov na smučišču. 
 
 
3.1 Operativni cilji  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE DELA 

 pozna in razume 
posamezne določbe 
veljavne zakonodaje s 
pripadajočimi 
podzakonskimi akti, s 
katerimi je urejeno 
celotno področje varnosti 
na smučišču 
 

 seznani se z novostmi, s 
spremembami predpisov, 
ki urejajo področje dela 
nadzornika na smučišču  
 

 obnovi, izpopolni znanje v 
zvezi z ukrepi in 
pristojnostmi nadzornika 
ter drugih organov, 
pristojnih za nadzor na 
smučišču 
 

 na podlagi izkušenj 
obravnavanja nesreč in 
vodenja postopka 
nadgradi znanje 
 

 razume razlike med 
pooblastili policista in 
pristojnostmi nadzornika 
 

 razlikuje med posebnimi 
pooblastili/pristojnostmi 
nadzornika in pooblastili 
policije ter postopki pri 

 se zaveda vloge, ki  jo imajo 
nadzorniki na smučišču, in 
zna uporabljati svoje 
pristojnosti in ukrepe 

 
 
 
 
 

 uporabi predpise in 
strokovno ter zakonito 
izvaja ukrepe  

 
 

 ob zaznavi kršitve izreče 
ustrezen ukrep oziroma vodi 
postopek 

 
 
 
 

 izvede osnove prve pomoči 
pri nesreči in nenadnem 
obolenju ter izpolni zapisnik 
o ogledu oziroma dogodku 

 

 sodeluje s policisti in 
drugimi inšpekcijskimi 
službami na smučišču  

 

 prepozna dogodke in 
prekrške, ki spadajo v 
pristojnost drugih organov, 
in sodeluje pri obravnavi teh 

 

 

 

 

 praktične vaje uporabe 
ukrepov in pristojnosti 
nadzornika 
 

 delavnice z reševanjem 
praktičnih primerov (npr. 
pisanje predloga za 
uvedbo postopka o 
prekršku) 
 

           



obravnavi nesreč na 
smučišču 
 

 se zaveda pomembnosti  
sodelovanja z drugimi 
strokovnimi službami 
 

 

skladno s svojimi 
pristojnostmi in določbami 
zakona, ki ureja varnost na 
smučišču 

 

 ob zaznavi kršitve na 
smučišču skladno s predpisi 
izvede ukrepe za podajo 
predloga o prekršku 
pristojnemu organu 
 

 v skladu s pravili stroke 
opravi ogled kraja nesreče 
ter izdela zapisnik o ogledu 
nesreče  

 

 sodeluje s policisti in 
drugimi inšpekcijskimi 
službami na smučišču 

 
 
4 VSEBINE PROGRAMA  
 

 Poznavanje prekrškovnih postopkov pri izvajanju ukrepov nadzornika na smučišču 

 Ukrepi in pristojnosti nadzornika na smučišču 

 Ogled kraja in izdelava zapisnika o ogledu kraja nesreče 
 
 
5 DIDAKTIČNO-METODOLOŠKI PRISTOP IN IZVEDBA 
 
Metode in oblike dela: 

 praktično delo na ustreznem poligonu ali drugi primerni površini, 

 praktične vaje uporabe ukrepov in pristojnosti nadzornika, 

 delavnice z reševanjem praktičnih primerov,  

 razlaga, 

 prikaz, 

 razprava, 

 izmenjava izkušenj, 

 študija primera, 

 simulacije primerov. 
 
 
6 POTREBNA PREDZNANJA ALI POGOJI ZA VKLJUČITEV UDELEŽENCEV V PROGRAM 
 
Opravljen Program strokovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču ali izpolnjevanje pogojev iz 
tretjega odstavka 50. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16). 
 
 
7 OPRAVLJANJE OBDOBNEGA IZPOPOLNJEVANJA 
 
Nadzornik opravi obdobno izpopolnjevanje, če se udeleži 100 odstotkov vsebin, določenih s 
programom obdobnega izpopolnjevanja. 
 
8 TRAJANJE PROGRAMA 
 
Program traja 8 ur (1 dan). 
 
 



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 obdobnega izpopolnjevanja 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.   
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