
Zagotavljanje reda in varnost na smučiščih 
 
Poslanstvo Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve: 
 
IRSNZ skrbi za nadzor nad tem, kako upravljavci smučišč in nadzorniki na slučiščih izvajajo red in 
varnost na smučiščih. Pri tem je treba poudariti, da je za red in varnost na smučiščih odgovoren 
upravljavec smučišča z ustreznim številom nadzornikov na smučišču.  
 
Inšpektorji za notranje zadeve v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih svoje naloge izvajajo 
predvsem s preverjanjem, ali so upravljavci smučišč zagotovili ustrezno število nadzornikov in 
ustrezne pogoje za njihovo delo na smučiščih. Inšpektorji tudi nadzorujejo, ali nadzorniki na smučiščih 
izvajajo svoje naloge v skladu z določbami zakona, rešujejo pa tudi predloge za uvedbo postopka o 
prekršku, ki jim jih posredujejo nadzornikiI na smučišču ali policija. 
 
Inšpektorji IRSNZ v skladu s svojimi pooblastili ugotavljajo: 
 

1. ali je upravljavec smučišča zagotovil tak red, da je omogočeno varno smučanje, oziroma ali 
je zagotovil predpisano (minimalno) število usposobljenih nadzornikov na smučišču in 
ali imajo nadzorniki vidne oznake in službeno izkaznico za nadzornika. 

2. ali je upravljavec smučišča zagotovil ustrezne pogoje za delo nadzornikov na smučišču - ali 
jih je opremil z radiopostajami, fotoaparati, sredstvi za zavarovanje in označitev kraja nesreče, 
predpisanimi obrazci za dokumentiranje nesreče na smučišču, predpisanimi obrazci za 
potrdilo o odvzemu smučarske vozovnice, 

3. ali nadzornik na smučišču opravlja svoje dolžnosti, ki mu jih predpisuje zakon – to je, ali 
nadzornik ureja gibanje oseb/smučarjev ob vstopu/izstopu na smuč./žičnice, opozarja 
smučarje/osebe na spoštovanje predpisov, ugotavlja identiteto smučarjev/oseb, obvešča in 
zahteva posredovanje policije, ugotavlja kršitve smučarjev; 

4. ali nadzornik na smučišču obvešča policijo, ko posumi, da posamezen smučar smuča pod 
vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.  

5. ali nadzornik na smučišču zoper smučarja, ki stori prekršek, vlaga tudi pisne predloge za 
uvedbo postopka pri pristojnem prekrškovnem organu 

6. ali nadzornik na smučišču izvaja posebna pooblastila, in sicer, ali prepove smučarju 
smučanje in mu odvzame vozovnico ter o tem obvesti upravljavca smučišča, če smučar ravna 
v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 24. člena ZVSmuč; 

7. ali nadzornik na smučišču ob nesreči na smučišču ravna v skladu s svojimi dolžnostmi. 
 
 
 

Inšpekcijski nadzori: 
 
IRSNZ je v sodelovanju s policisti v letošnji smučarski sezoni na smučiščih do sedaj opravil 10 
inšpekcijskih nadzorov. Z zapisniki inšpekcijskih nadzorov so bile ugotovljene tudi kršitve, za 
odpravo katerih so bili upravljavcem smučišč izrečeni ustrezni ukrepi. Vsi upravljavci smučišč so 
takoj pristopili k odpravi pomanjkljivosti. IRSNZ sproti obveščajo o izpolnitvi odrejenih ukrepov. 
 
 
Gre predvsem za kršitve, ki so se nanašale na: 
 

• izvajanje nadzorniške službes premajhnim številom nadzornikov  
• obratovanje v nočnem času, ne da bi smučišče za to že pridobilo ustrezno dovoljenje  
• posredovanje oz. neposredovanje zapisnikov o nesrečah na smučišču v IRSNZ 
• izvajanje nalog nadzornika na smučišču z osebami, ki niso nadzorniki, ali z osebami, ki pri 

sebi med izvajanjem nalog niso imele službene izkaznice nadzornika smučišča in niso nosile 
predpisane oznake nadzornika smučišča. 

 
Ugotavljamo tudi manjše nepravilnosti v zvezi s: 
 

• predpisanimi oznakami nadzornikov smučišča 
• uskladitvijo oblike in vsebine obrazca potrdila o odvzemu smučarske vozovnice, ki ga ima 

nadzornik na smučišču 
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V okviru teh nadzorov smo opravili tudi nadzor nad 26 nadzorniki, ki imajo pri zagotavljanju reda in 
varnosti na smučiščih ključno vlogo. Pri samem delu nadzornikov nepravilnosti niso bile ugotovljene, 
razen v dveh primerih, ko nadzornik pri opravljanju svojih nalog pri sebi ni imel službene izkaznice. 
 
Ključno za smučarje – uporabnike smučišč je, da upoštevajo navodila nadzornikov, saj so ti 
ključen element pri zagotavljanju nhjihove varnosti na smučišču. 
 
Ugotavljamo, da je stanje reda in varnosti na smučiščih, kljub ugotovljenim manjšim nepravilnostim, 
dobro. Kot je bilo že rečeno, so upravljavci smučišč takoj začeli z odpravljanjem pomanjkljivosti. 
 
 
 
Nesreče na smučiščih: 

 
IRSNZ vodi tudi evidenco o nesrečah na smučiščih. Ta evidenca vsebuje zapisnike o nesrečah na 
smučiščih, ki jih morajo upravljavci smučišč do 15. v mesecu, za pretekli mesec, posredovati v IRSNZ. 
 
Iz evidence je na podlagi do sedaj prejetih poročil razvidno, da smo imeli v letošnji sezoni do sedaj 
na 14 slovenskih smučiščih 140 nesreč. Od tega jih je bilo 131 z lahkimi poškodbami, 8 z hudimi 
telesnimi poškodbami in 1 s smrtjo. 
 
 
Prekrškovni postopek: 
 
IRSNZ je po uveljavitvi zakona prejel 16 predlogov policijskih postaj za uvedbo hitrega postopka o 
prekršku, zaradi kršitev ZvSmuč. 
 
Izdanih je bilo 11 odločb o prekršku z izrečeno globo v znesku 200 evrov, zaradi vožnje z motornimi 
sanmi po urejenih delih smučišča (24. člen). Postopki o prekršku so pravnomočno zaključeni. 
 
V 5 primerih je bilo ugotovljeno, da očitano dejanje ni prekršek, zaradi česar je bil postopek o prekršku 
ustavljen. 
 
Trend glede števila pisnih predlogov za uvedbo hitrega postopka o prekršku se v letošnji zimi ne 
spreminja, saj smo do sedaj prejeli le 4 tovrstne predloge (1 x motorne sani, 3 x smučanje po zaprtih 
progah oz. izven smučišča). 
 
 
 
Zaključek: 
 
Smučanje je pravi užitek le, če se s smučanja vrnemo ravno prav utrujeni in seveda nepoškodovani, 
zato pozivamo vse smučarje in smučarke, naj ne precenjujejo svojih sposobnosti, saj se da uživati tudi 
takrat, ko imamo smuči pod nadzorom, in pa predvsem tako, da pri tem ne ogrožamo sebe in drugih 
smučarjev. 
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Leto 2009: 
 
Zap št. SMUČIŠČE POŠKODBA 

LAHKA 
POŠKODBA 

TEŽJA 
SKUPAJ 

1. Kranjska gora 180 5 185 
2. Rogla  167 2 169 
3. Vogel 106 1 107 
4. Cerkno 87 7 94 
5. Pohorje 72 2 74 
6. Stari vrh 58 / 58 
7. Kope  35 / 35 
8. Kanin 32 2 34 
9. Pokljuka 15 / 15 
10. Bela  15 / 15 
11. Ivarčko Kotlje 7 5 12 
12. Soriška planina 5 3 8 
13. RTC Jakec Trije kralji 4 2 6 

 Španov vrh 4 2 6 
14. Rudno  7 / 7 
15. Črna na Koroškem 3 / 3 
16. Poseka 3 / 3 
17. Sviščaki 1 / 1 
18. Vuhred 1 / 1 

 SKUPAJ 802 31 833 
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