
Na slovenskih smu čiščih bosta varnost poleg slovenskih policistov zagota vljala tudi 
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Vloga Inšpektorata RS za notranje zadeve (IRSNZ) 
 
V smučarski sezoni 2011/2012 je bilo uvedenih 18 prekrškovnih postopkov, od tega jih je bilo 
10 uvedenih na predlog policije, 3 na predlog smučarskih centrov oz. nadzornikov smučišč in 
5 na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov in ugotovljenih kršitev. Izdanih je bilo 6 
prekrškovnih odločb z izrečeno globo, 3 pisna opozorila, v enem primeru pa je bila na izdano 
odločbo podana zahteva za sodno varstvo, ki je v reševanju na sodišču. V 2 primerih je 
postopek ustavljen, 6 primerov pa je bilo po končani smučarski sezoni še v reševanju na 
IRSNZ. 
 
Poleg tega so inšpektorji IRSNZ na podlagi inšpekcijskih nadzorov za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti: 
- izrekli 7 ustnih opozoril upravljavcu smučišča po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), 
- izdali 4 ureditvene upravne odločbe in 
- izrekli eno opozorilo upravljavcu smučišča. 
 
V skladu z 28. členom ZIN je bilo ustavljenih 5 inšpekcijskih postopkov, pri katerih v času 
nadzora ni bilo ugotovljenih kršitev. S sklepom na podlagi 135. člena Zakona o upravnem 
postopku in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena ZIN je bilo ustavljenih 6 inšpekcijskih 
postopkov. V 4 primerih pa postopki po končani smučarski sezoni še niso bili zaključeni. 
 
V sezoni 2011/2012 so inšpektorji IRSNZ ugotovili največ nepravilnosti na naslednjih 
področjih: 
- da je na smučiščih premalo nadzornikov smučišča, 
- da smučišča ne zagotavljajo nadzora na smučišču, 
- da nadzorniki nimajo ustreznega pooblastila za opravljanje dela, 
- da nadzorniki na smučišču nimajo vidnih oznak in službenih izkaznic, 
- da nadzorniki na smučišču nimajo ustreznih oznak in službenih izkaznic, 
- da upravljavci smučišč inšpektoratu ne pošiljajo zapisnikov o nesrečah na smučiščih. 
 
V sezoni 2012/2013 bodo inšpektorji izvedli (oziroma že izvajajo) od 30 do 35 nadzorov na 
slovenskih smučiščih. Aktivnosti bodo še toliko bolj osredotočene v času šolskih počitnic. 
Največ jih bo med 18. 2. in 2. 3. 2013. Nadzori bodo usmerjeni predvsem nad: 
- varnostjo in redom na smučiščih, 
- nadzorniki smučišč in 
- vodenjem evidenc in poročanjem upravljavcev smučišč. 
 


