
Poostreni nadzori nad spoštovanjem predpisov na smučiščih in nad uporabo vozil v 
naravnem okolju - aktivnosti in ukrepi policije 

 
- informacija z novinarske konference (16. 3. 2010) - 

 
Policisti smo bili pri letošnjem poostrenem nadzoru nad nedovoljeno uporabo vozil v 
naravnem okolju in nad spoštovanjem predpisov na smučiščih, ki je potekal med zimskimi 
počitnicami (od 13. do 28. februarja 2010), dnevno prisotni na vseh večjih, pa tudi manjših 
smučiščih kot tudi na krajih, kjer smo že v preteklosti ugotavljali pogoste kršitve v zvezi z 
vožnjo v naravnem okolju.  
 
K sodelovanju smo ponovno pritegnili štiri inšpektorate, in sicer za naravno okolje Inšpektorat 
RS za okolje in prostor (IRSOP) ter in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 
(IRSKGH), za smučišča pa Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) in Prometni 
inšpektorat RS (PI RS). Naše sodelovanje se je izkazalo za zelo dobro in koristno, zato 
bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje.  
 
Pri nadzorih je v dobrih dveh tednih (16 dneh) sodelovalo 586 policistov in 31 inšpektorjev 
(10 inšpektorjev IRSOP, 6 inšpektorjev IRSNZ, 2 inšpektorja PIRS in 13 inšpektorjev 
IRSKGH). 
 
Največ kršitev smo ugotovili po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 
predvsem takšnih, ki so povezane z nedovoljeno vožnjo s posebnimi prevoznimi sredstvi v 
naravnem okolju (v snežnih razmerah so to motorne sani). Prav tako je bilo kar nekaj kršitev 
Zakona o varnosti na smučiščih, večina v pristojnosti IRSNZ, kamor so bili odstopljeni 
predlogi za uvedbo postopkov o prekršku. Nekaj kršitev z motornimi sanmi smo policisti 
ugotovili tudi na kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni 
promet, kar je prekršek po določbah Zakona o varnosti v cestnem prometu.  
 
Na smučiščih smo policisti ugotavljali predvsem prekrške, povezane s psihofizičnim stanjem 
smučarjev, in kršitve smučarjev, s katerimi so neposredno ogrožali druge uporabnike 
smučišč. Več smučarjev smo preizkusili z alkotestom, prisotnost alkohola pa ni bila v 
nobenem primeru nad dovoljeno mejo, tj. 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Nekaj 
smučarjem smo zaradi objestnega smučanja odvzeli smučarsko vozovnico.  
 
Na splošno sicer ocenjujemo, da so smučišča varna, da je vse več ljudi ozaveščenih o 
pomenu varne smuke, pa tudi vse več odraslih, ne le otrok, tudi uporablja smučarske čelade 
in druga zaščitna sredstva. Še vedno pa prihaja do posameznih kršitev zakonodaje oz. FIS 
pravil, ko posamezniki ogrožajo sami sebe in druge. 
 
Policija je v nadzoru uporabljala vsa razpoložljiva sredstva, za odkrivanje sledov vožnje z 
vozili v naravnem okolju pa se zelo dobro izkaže helikopter. Žal je nekaj dni delo oviralo tudi 
izredno slabo vreme. 
 

Število ukrepov oz. kršitev, ki so jih ugotovili policisti 
  
Število izvedenih poostrenih nadzorov:  

• 106 na smučiščih in  
• 108 nad uporabo vozil v naravnem okolju.  

 
Število prekrškov, ki so jih ugotovili policisti:  74 
 
Vrsta izvedenih ukrepov zoper kršitelje: 

• plačilni nalog:  31 
• predlog drugemu prekrškovnemu organu: 21 



• opozorilo: 8 
• obdolžilni predlog: 9 
• hitri postopek: 3 
 

Drugi ukrepi:  
• preizkus alkoholiziranosti: 16 
• predavanje o varni smuki otrokom na smučarskih tečajih 
• sodelovanje na prireditvah z nasveti in opozorili glede varnega smučanja 
• razdeljevanje zloženk s preventivnimi vsebinami ipd. 
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