
Webinar

Vodje obratovanja in sodni 

izvedenci žičničarske in smučarske 

stroke



1. Usposabljanje delavcev na žičniških napravah ( J. Dekleva in E. Kovač )

2. Prevzemni pregled, obratovanje, vzdrževanje, pregledi in kontrola 

obratovanja ( Dr. Sergej Težak )

3. Predstavitev  pravilnika o tehničnih pregledih ( D. Pintar predsednik 

tehnične komisije )

4. Sodni izvedenci na področju žičniških naprav in smučanja (M. Grebenc )

5. Razno

Dnevni  red webinarja



Pravne podlage :

• Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb 

• ( 49.člen 

- osebje, ki izvaja vdrževanje in obratovanje žičniških naprav, 

mora imeti strokovno izobrazbo, biti strokovno usposobljeno 

za delo ki ga opravlja

- Strokovno usposabljanje osebja za obratovanje žičniških 

naprav izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, po programu 

usposabljanja strokovnega osebja, ki ga na predlog 

združenja žičničarjev predpiše minister

• Pravilnik o usposabljanju delavcev na žičniških napravah

• Zakon o varnosti na smučiščih

• Pravilnik o usposabljanju nadzornikov na smučišču

• Pravilnik o usposabljanju reševalcev na smučišču



Pravilnik o usposabljanju delavcev na žičniških napravah

• Pravilnik določa pogoje način in postopek usposabljanja in 

preizkusa strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje 

žičniških naprav ter sestavine  programov usposabljanja

• Vodja obratovanja

• Stojnika

• Strojnika voznika

• Izvajalca posebnih strokovnih del z vrvmi

• Način usposabljanja sprevodnika in strežnika na žičniški 

napravi

• Pogoje in postopek izdaje pooblastil vodjem obratovanja

• Programe usposabljanja in preizkuse izvaja GZS - ZGC



Izpitni katalogi :

• Sestavine preizkusa

• Kraj izvedbe preizkusa

• Trajanje preizkusa

• Naloge in pogoje

• Priznavanje preizkusa

• Ocenjevanje

Izpitni odbor :

• Skrbi za izvajanje programov usposabljanja

• Vodenje preizkusov strokovne usposobljenosti

• Imenovanje izpitnih lomisij

• Določanje datumov preizkusa

• Preverjanje pogojev kandidatov

• Izdajanje obvestil o uspešnosti kandidatov

• Nadzorovanje dela izpitnih komisij



Člani izpitnega odbora :

1. Betka Miklič - predsednik MZI

2. Irena Jocif Bošnjak - MZI

3. Dr. Drago Sever - UM

4. Dr. Iztok Potrč - UM

5. Marko Grebenc - ZŽS

6. Janez Dekleva - ZGC

Člani izpitnih komisij :

Irena Jocif Bošnjak, Gorazd Bedrač, Iz. Prof. dr. Iztok Potrč, 

Izr. Prof. dr. Drago Sever, Izr. Prof. dr. Boris Tovornik, Zoran 

Kneževič, Janko Breznik, Simon Cecelja, Marko Grebenc, Boštjan 

Klinar, Ciril Peternelj, Marjan Skornišek, Boštjan Gole, Roman 

Slivnik, Bojan Perger, Domen Pintar, Samo Resnik, Metod Gerkman, 

Izidor Pisnik, Janez Uršič, Ernest Kovač



Izpitna komisija :

• Sestavljajo 3 člani

• Pripravi zpisnik o preizkusu znanja

Programski svet in Tehnična komisija :

• Pripravljata vsebine programov in pogoje usposabljanja 

ter jih predlagata UO zdrženja in izpitnemu odboru v 

potrditev



Mentor za usposabljanje voznikov in strojnikov žičniških naprav

• Standard strokovne kvalifikacije in izpitni katalog

• Pogoji za pristop k certificiranju :

• Vodja obratovanja žičnice in 5 let delovnih izkušenj v 

žičničarstvu ter 2 leti delovnih izkušenj kot Vodja 

obratovanja

• Priporočilo upravljalca smučišča

• Potrjevanje

• Potrdilo o opravljenem pedagoško andragoškem 

usposabljanju v skladu z javno veljavnim programom

• Ali potrdilo o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali 

poslovodskem izpitu



Seznam Mentorjev :

1. Samo Resnik ( vzpenjača )

2. Drago Vončina ( nihalka )

3. Boštjan Klinar ( nihalka )

4. Simon Cecelja ( nihalka )

5. Boštjan Gole ( krožne žičnice )

6. Srečko Jesenšek ( krožne žičnice )

7. Marjan Skornišek ( nihalka ) )

8. Ciril Peternelj ( krožne žičnice )

9. Janko Breznik ( krožne žičnice )

10. Marko Grebenc ( krožne žičnice )

11. Miha Ajster ( krožne žičnice )

12. Roman Slivnik ( krožne žičnice )

13. Bojan Perger ( krožne žičnice )

14. Domen Pintar ( krožne žičnice )









Janez Dekleva

• Izobraževanje

• Usposabljanje

• Javno pooblastilo

• Priznavanje stopnje izobrazbe
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