
1

STROKOVNO USPOSABLJANJE 

za vodjo obratovanja krožnih žičnic

za vodjo obratovanja vlečnic

Tehnični pregledi žičniške 
naprave, tehnični pregled 
smučišča in dovoljenja za 

obratovanje

Gorazd Bedrač

2020



Tehnični pregledi

• Strokovno tehnični pregled žičniške naprave 

(55. člen ZŽNPO) 

je podlaga za pridobitev dovoljenja za 

obratovanje žičniške naprave

• Posebni pregledi (ugotavljanje ispravnosti 

žičniške naprave v skladu s predpisi)

• Tehnični pregled smučišča zato, da se ugotovi, 

ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev dovoljenja 

za obratovanje smučišča v skladu z ZVSmuč



Strokovno tehnični pregled žičniške naprave

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2000/9/EU in Uredba
242/2016/ES ne vplivata na pravico držav članic EU, da določijo
zahteve, za katere menijo, da utegnejo biti potrebne, da se zagotovi
varovanje oseb in zlasti delojemalcev.

→ pravica države članice za zagotavljanje varnosti obratovanja
(5., 9. in 10. člen Uredbe)

Slovenija (57. člen ZŽNPO)

→ veljavnost dovoljenja za obratovanje žičniških naprav:

1. dovoljenje – 4 leta

do starosti naprave 13 let - veljavnost dovoljenja 3 leta

po starosti naprave več kot 13 let – veljavnost dovoljenja 2 leti 



Kdaj se opravlja?

1. Za vsako novo žičniško napravo je potrebno
pred tehničnim pregledom v skladu z
zakonom, ki ureja graditev objektov,
opraviti pregled v skladu s Pravilnikom o
tehničnih pregledih žičniških naprav in
129. členom Pravilnika o žičnicah in
vlečnicah opraviti strokovno tehnični
pregled ob smiselni uporabi določb, ki
urejajo postopek tehničnega pregleda.

2. pregled je treba opraviti tudi v drugih
primerih, ki jih določa Zakon o žičniških
napravah za prevoz oseb.
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Pravna podlaga – žičniške naprave

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb - ZŽNPO
(Uradni list 126/03, 56/13 in 33/14)

Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav – PTPŽN 
(Uradni list RS št. 63/11. 63/12, 59/13, 72/14 in 116/2020)

Pravilnik o žičnicah in vlečnicah – PŽV 

(Uradni list SRS št. 7/84, 14/84, 16/87 in 6/97)

Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o 

skladnosti Žičniških naprav za prevoz oseb z nameravano uporabo
(Ur.l. RS 33/16)

SIST EN 1709: Prevzemni pregled, pregledi in kontrole obratovanja

55. člen

129. člen

56. člen



6

Pogoji za obratovanje ŽN

KONCESIJA

OBRATOVALNO 

DOVOLJENJE

100 % 50 %

4 leta 3 leta 2 leti 2 leti
…………. …

nove naprave

do 13 leta
OBNOVA 

delujoče naprave

v fazi spreminjanja



Zakaj se opravlja? 55. člen ZŽNPO

S pregledom se ugotavlja, ali je žičniška naprava

opremljena in vzdrževana v skladu s predpisi in

tehničnimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo,

opremo, vzdrževanje in oskrbljenost žičniške

naprave s predpisanimi napravami in je

zagotovljeno usposobljeno osebje.

Je osnova za pridobitev dovoljenja za 

obratovanje žičniške naprave



Kdo ga opravlja?

Strokovno tehnične preglede opravljajo pravne osebe ali

podjetniki posamezniki, ki jih za to pooblasti minister 

V Republiki Sloveniji imata pooblastilo za opravljanje 

strokovno tehničnih pregledov 2 preglednika

1. ZAG Ljubljana, Dimičeva ulica 12, Ljubljana 

in 

2. IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor



Kakšne pogoje mora izpolnjevati 

preglednik da pridobi pooblastilo?

55. člen ZŽNPO

- razpolagajo z ustrezno opremo za izvajanje 
strokovno tehničnih pregledov vključno s 
pregledi vrvi žičniških naprav z neporušno 
metodo;

- razpolagajo z zadostnim številom ustrezno 
strokovno usposobljenih izvajalcev strokovno 
tehničnih pregledov za posamezne sklope 
žičniških naprav in imajo tudi znanje za 
izvajanje strokovno tehničnih pregledov vrvi z 
neporušno metodo.
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Druge zahteve za preglednika 

da pridobi pooblastilo

2. člen PTPŽN

1. Oprema in postopki za:

- pregled vrvi z magnetno induktivno

metodo, 

- pregled vrvi z neporušno metodo, 

- pregled reševalne opreme, 

- meritve zavornih učinkov, 

- preizkus sunkovnih tokovnih 

relejev, 

- meritve ozemljitvenih naprav, 

- oceno korozijskih poškodb vrvi, 

- opremo za ugotavljanje pravilnosti 

delovanja merilnikov hitrosti 

oziroma

vrtljajev vrvnega koluta žičniških

naprav, 

- opremo za ugotavljanje pravilnosti

delovanja merilnikov sile na terenu 

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati preglednik:
- njegov poslovodni organ in osebje, odgovorno za izvajanje pregledov, ne

smejo biti načrtovalci, proizvajalci, monterji ali dobavitelji žičniških naprav in

varnostnih sklopov ter podsistemov žičniških naprav, ki jih pregledujejo, niti

pooblaščeni zastopniki katerega koli teh subjektov. To ne izključuje možnosti

izmenjave tehničnih informacij s proizvajalci žičniških naprav, njihovih

varnostnih sklopov in podsistemov.

- Preglednik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti.

- Osebje preglednika mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh

informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog razen nasproti pristojnim upravnim

organom, v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom o tehničnih

pregledih žičniških naprav..

- Preglednik mora na zahtevo ministra sodelovati pri oblikovanju stališč in

navodil na področju, za katerega je pooblaščen ter izpolnjevati pisna

navodila ministra.

- Minister pregledniku odvzame pooblastilo za opravljanje tehničnih

pregledov žičniških naprav, če:

- strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav ne opravlja v skladu z

veljavnimi predpisi in postopki ter dobro inženirsko prakso,

- je proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski

postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne

odločbe,

- je od izvedbe zadnjega strokovno tehničnega pregleda preteklo več kot dve

leti.

- Preglednik mora dejavnost iz prvega odstavka tega člena opravljati na

neprofiten način. Cenik storitev mora biti javno dostopen in potrjen s strani

ministra.

- Izvajanje drugih potrebnih pregledov v okviru strokovno tehničnega pregleda

lahko preglednik prenese na pogodbenega podizvajalca, ki mora izpolnjevati

zahteve standardov za kakovost izvajanja pregledov.



Naročilo strokovno tehničnega pregleda –

56. člen ZŽNPO

Upravljavec žičniške naprave mora naročiti strokovno 
tehnični pregled:

- pred tehničnim pregledom v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov,

- pred izdajo dovoljenja za obratovanje,

- po vzdrževalnih delih v javno korist,

- po rekonstrukciji žičniške naprave,

- po vsaki poškodbi in drugem dogodku, ki lahko vpliva na 
varnost žičniške naprave (npr. potres ali druge naravne 
nesreče, 

- če sodi, da je tak pregled potreben.



Kdo še lahko naroči strokovno tehnični 

pregled?

Strokovno tehnični pregled na osnovi 

prejšnjih zahtev lahko odredi tudi:

- izdajatelj dovoljenja za obratovanje 

ali

- inšpektor, pristojen za nadzor nad 

izvajanjem tega zakona. 



Stroški za strokovno tehnični pregled

Stroške strokovno tehničnega pregleda

nosi upravljavec žičniške naprave, razen

če je v prejšnjih primerih v okviru

strokovno tehničnega pregleda

ugotovljeno da žičniška naprava nima

pomanjkljivosti, ki bi vplivale na varnost

njene konstrukcije ali obratovanja.



Periodični pregled žičniške naprave obsega:

- pregled sprememb žičniške naprave;

- zunanji pregled žičniške naprave;

- funkcionalni preizkusi žičniške naprave;

- kontrolo dokumentacije žičniške naprave.

Strokovno tehnični pregled



Zunanji pregledi so vizualni pregledi naprav in sklopov v sestavljenem stanju. 

Vizualni pregledi so pregledi iz neposredne, kjer znaša oddaljenost opazovanja 

dolžina roke (cca 0,6 m) in vsebujejo preglede:

➢ območja trase, gradbenih objektov in prometnih poti - infrastruktura, 

➢ vrvi in vrvnih zvez,

➢ pogonov in zavor,

➢ mehanskih naprav,

➢ vozil,

➢ nadzornih naprav,

➢ reševalnih naprav,

➢ splošnih elektrotehničnih naprav,

➢ Drugega:

- pomožnih sredstev za obratovanje (npr.: ročne svetilke, daljnogledi,  
označbe) glede na popolnost in pravilno vzdrževanje; 

- sredstev in rezervnih delov za žičniško napravo glede na pripravljenost 
za uporabo.

Preizkušene naprave in sklope kakor tudi rezultate preizkusov je potrebno 
vnesti v poročilo o pregledu.

Strokovno tehnični pregled

Zunanji pregledi



Vsebina strokovno tehničnega 

pregleda NOVE NAPRAVE
Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS št. 7/84, 14/84, 16/87 in 6/97 -

PŽV) 129. člen

- preizkus delovanja vseh izklopnih naprav žičniške naprave;

- meritve zavornih učinkov vseh zavor pri prazni, navzgor obremenjeni in navzdol 
obremenjeni žičnici, z mrtvim bremenom;

- kontrola 10% in 15% prekoračitve hitrosti ter kontrola aktiviranja predpisanih zavornih 
sistemov žičnice;

- preizkus vzvratne zapore ali zavore polno obremenjene vlečnice;

- preizkus reševanja potnikov iz vozil na najneugodnejšem delu proge;

- meritve prižemnih sil prižemk;

- meritve teže napenjalne uteži ali natezne sile hidrauličnega napenjalnega sistema;

- meritve zagonske in obratovalne moči ter tokov pri prazni in v obeh smereh polno 
obremenjeni žičnici;

- meritve izolacijske trdnosti elektroenergetskih instalacij žičniških naprav ter prehodnih 
upornosti ozemljitve;

- preizkus ustreznosti vstopnih in izstopnih mest in odvoznih poti pri žičnicah s fiksnimi 
prižemkami in pri vlečnicah.

Pri tehničnem pregledu novozgrajenih in rekonstruiranih žičniških naprav se, 

poleg preizkusov, meritev in kontrol, določenih s predpisi o graditvi objektov, 

opravi še:



Dokazila - pregled nove naprave – 130. člen PŽV

- certifikate ali druge listine o skladnosti, predpisane s 
posameznim tehničnim predpisom;

- poročilo o tehtanju napenjalne uteži – meritvah 
napenjalnih sil;

- dokazila o kvaliteti zvarov in prednapetih vijačnih zvez;

- poročila o dinamičnih preizkusih prototipov vozil ali vlačil;

- dokazila o kvaliteti betonskih in armirano betonskih del;

- kontrolni geodetski posnetek stacionaž podpor in višin 
vrvi na podporah in postajah;

- dokazila o stabilnosti in nosilnosti tal, kjer so temeljene 
konstrukcije žičniške naprave.

Izvajalci del in dobavitelji opreme morajo predložiti v skladu 

s predpisi o graditvi objektov zlasti:



Vsebina  pregled – 1. Splošno priloga 1 

PTPŽN

1. Splošno:

Podlage za izvajanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav so zlasti:

- dokumentacija žičniške naprave (gradbeni načrti, dokumentacija o 
predhodnih postopkih, navodila za obratovanje in vzdrževanje);

- predpisi in standardi za napravo, katere predmet je strokovno tehnični 
pregled;

- dokumentacija o izvedenih rekonstrukcijah in vzdrževalnih delih v javno 
korist;

- priročnik z navodili za uporabo, ki ga izda proizvajalec;

- poročila o prejšnjih strokovno tehničnih pregledih in poročila o posebnih 
pregledih žičniške naprave v skladu s predpisom o pregledih žičniških 
naprav;

Te dokumente mora za potrebe pregleda dati na razpolago upravljavec.

Periodični pregled žičniške naprave obsega:

- pregled sprememb žičniške naprave;

- pregled podsistemov žičniške naprave;

- funkcionalni preizkus žičniške naprave (z obremenitvijo);

- pregled dokumentacije žičniške naprave.



Vsebina  pregleda – 2. Pregled 

sprememb priloga 1 PTPŽN

Pregled obsega spremembe na žičniški napravi v žičniško
tehničnem, elektrotehničnem in varnostno tehničnem
smislu ter spremembe v vplivnem območju žičniške
naprave vključno z naključnim pregledom primerjave
vezalnih načrtov z izvedenim stanjem na napravi (skladnost
shem z izvedbo).

V poročilu o pregledu je treba navesti tudi druge objekte v
vplivnem območju žičniške naprave, gradbene objekte in
druge naprave kakor tudi skladišča ali pripravljalnice
eksploziva ali vnetljivih snovi v vplivnem območju
žičniške naprave in križanja drugih infrastruktur s traso
žičniške naprave. Če imajo te spremembe vpliv na varno
obratovanje in obratovanje v skladu s predpisi, je potrebno
te pomanjkljivosti ocenjevati.



Vsebina  pregleda – 3. Pregled podsistemov 
priloga 1 PTPŽN

Pregledi podsistemov so vizualni pregledi naprav in sklopov v sestavljenem stanju. 
Pregledi, ki se opravljajo vizualno, so pregledi iz neposredne bližine, kjer znaša 
oddaljenost opazovanja približno 0,6m.

1. Območje trase, gradbeni objekti in prometne poti:

• teren v lokalnem okolju žičniške naprave – ugotovitev motenj, ki lahko ogrožajo 
žičniško napravo;

• trasa žičniške naprave – ugotovitev sprememb, ki omejujejo svetli profil žičniške 
naprave; vlečnice (dodatno) – stanje vlečne poti, stanje varnostnih ukrepov na 
križanjih in stanje ukrepov za  smučarje, ki padejo iz naprave; vlečnice z nizko 
vodeno vrvjo – višina vlečne vrvi (ob upoštevanju  potrebne višine snežne podlage) 
po celotni dolžini vlečenja;

• objekti na trasi – stanje objektov. Nosilne konstrukcije, ki prevzemajo napenjalne sile 
vrvi, je treba pregledati iz podestov in iz trdno vpetih lestev;

• gradbeni objekti postaj – stanje objektov. Nosilne konstrukcije, ki prevzemajo 
napenjalne sile vrvi, je treba pregledati iz podestov in iz trdno vpetih lestev;

• gradbeni objekti na trasi – stanje objektov. Pregleda se vsaj ena značilna (najbolj 
obremenjena) konstrukcija nosilnega (pozitivnega) stebra, negativnega stebra, 
izmeničnega stebra in mosta vključno z betonskim temeljem;

• prometne poti potnikov (vstopna in izstopna mesta oziroma peroni, dohodne in 
odhodne poti, čakalnice, rampe za dovoz smučarjev) vključno z napravami za zaščito 
pred padcem v globino in varnostna območja po vstopih na odprta vozila – stanje poti 
oziroma naprav,

• ograje, vodila in označbe v postajah in na trasi – urejenost in stanje naprav 
oziroma označb.



Vsebina  pregleda – 3. Pregled podsistemov
priloga 1 PTPŽN

2. Vrvi in vrvne zveze:

- vrv – stanje vrvi, premer vrvi. Vsako vrv je treba
pregledati vsaj na enem mestu v območju proste lege
vrvi, v območju spletov in vrvnih zvez, v območju
vsaj enega prijemala pri vlečnicah z nizko vodeno
vrvjo. Premer vsake vrvi se mora izmeriti vsaj na
enem mestu prostega dela vrvi in vsakega
morebitnega spleta oz. vpleta. Nosilne vrvi se morajo
pregledati neposredno pred vrvnim čevljem in za
njim na vsakem stebru ter za naležnimi mesti v
postajah.

3. Pogoni in zavore:

- pogoni (glavni pogon, pomožni pogon, zasilni pogon) 
in zavore pogonov – stanje naprav;



Vsebina  pregleda – 3. Pregled podsistemov 
priloga 1 PTPŽN

4. Mehanske naprave:

- napenjalne naprave – stanje naprave;

- mehanske naprave v postajah (vključno z napravami za garažiranje 
vozil) 

- stanje naprav. Podrobno je treba pregledati vsaj eno vklopno mesto, 
druge naprave se pregledajo na izbranih mestih. Na napravah za 
naleganje in vodenje vrvi se pregleda tudi pravilna lega in usmeritev vrvi;

- postaje vlečnic z nizko vodeno vrvjo (dodatno) - vodenje vrvi v postajah;

- mehanske naprave na trasi - stanje naprav. Na žičnicah in vlečnicah se 
pregledajo mehanske naprave na najmanj polovici vseh podpor tako, 
da je pregledana vsaj ena od značilnih podpor (nosilni - pozitivni 
steber, negativni steber, izmenični steber, vmesna obešala vlečne 
vrvi). Na vzpenjačah se pregled opravi na najmanj dveh izbranih mestih 
vozišča (npr.: izogibališča, stičišče tirnic);

naprave za naleganje in vodenje vrvi - lega in usmeritev vrvi;

vmesna obešala vlečne vrvi - namestitev vzdolž vrvi (skladnost s tehnično 
dokumentacijo).



Vsebina  pregleda – 3. Pregled podsistemov 
priloga 1 PTPŽN

5. Vozila:

- vozila – stanje vozil. Pri različnih izvedbah in letnikih vozil
se pregleda najmanj eno vozilo vsake izvedbe in letnika.

6.Elektrotehnične naprave

- električne naprave in oprema (vključno z lovilnimi 

napravami, strelovodi, vodniki in ozemljitvenimi priključki 

strelovodnih naprav) – stanje naprav, stanje izolacij in 

namestitev opozoril;

- geometrijsko nastavljive kontrolne naprave – pravilnost 

nastavitev;

- naprave za merjenje hitrosti in smeri vetra – pravilnost

nastavitev skladno s predpisi.

- pregled enega stikala v odprtem stanju.



Vsebina  pregleda – 3. Pregled podsistemov 
priloga 1 PTPŽN

7. Reševalna oprema:

- fiksna reševalna oprema (npr.: reševalne žičniške naprave, 
reševalna vitla, samovozeča vozila) – stanje reševalne opreme. 
Pregled se izvede v enakem obsegu kot pri funkcionalno 
primerljivih podsistemih žičniških naprav;

- prenosna reševalna oprema – popolnost in stanje reševalne 

opreme.

8. Drugo:

- pomožna sredstva za obratovanje (npr.: ročne svetilke, 

daljnogledi, označbe) - popolnost in stanje opreme;

- sredstva (npr. gorivo za zasilne pogone) in

- rezervni deli - pripravljenost za uporabo.

V poročilo o pregledu je treba vnesti pregledane naprave, podsisteme 
oziroma sklope ter rezultate pregledov.



Vsebina  pregleda – 4. Funkcionalni preizkusi
priloga 1 PTPŽN

Funkcionalni preizkusi v smislu tega predpisa so 
preizkusi delovanja podsistemov ali sklopov 
žičniške naprave in preizkusi medsebojnega 
usklajenega delovanja vseh podsistemov ali 
sklopov žičniške naprave ter naprave kot celote.

1. Pogoni in zavore:

pogoni (glavni, pomožni in zasilni pogon) in 
zavore pogonov (tudi funkcija preprečevanja 
povratnega gibanja) vključno s krmilnimi in 
regulacijskimi napravami za pogone in zavore. 
Preskus se opravi ločeno pri prazni in pri 
enostransko obremenjeni žičniški napravi;



Vsebina  pregleda – 4. Funkcionalni preizkusi
priloga 1 PTPŽN

2. Mehanske naprave:

- napenjalne naprave, preveri se njihovo delovno območje;

- mehanske naprave v postajah (vključno z napravami za

garažiranje vozil);

- mehanske naprave na trasi;

3. Vozila:

- vsi premikajoči ali mehansko nastavljivi sklopi (pri 
držalni zavori sprožitev zavore pri mirujoči vlečni vrvi). Na 
nihalnih in pulzirajočih krožnih žičnicah se preskusi 
delovanje najmanj enega vozila, pri drugih žičniških 
napravah pa delovanje najmanj treh vozil. Pri različnih 
izvedbah ali letnikih izdelave vozil mora preskus obsegati 
vse vrste izvedb oziroma letnike vozil;



Vsebina  pregleda – 4. Funkcionalni preizkusi
priloga 1 PTPŽN

4. Elektrotehnične naprave:

- krmilja naprave;

- naprave za ustavitev, signalne in alarmne naprave;

- obratni telefon (žični in brezžični), signalna naprava kakor tudi 

priključek na javni telefon in (če obstaja) internet;

- električne varnostne naprave in varnostne funkcije;

- napolnjenost akumulatorja (če obstaja), končna stikala, senzorji in 

preizkus delovanja na upravljavskem panoju – monitorju;

- delovanje varnostnih in zasilnih izklopov;

- delovanje kontrolnih naprav za nadzor razmaka vozil in zaščite proti 

zamikanju;

- kontrola ali so bile izvedene meritve strelovodnih naprav in meritve 

zemeljskih upornosti;

- preizkus lovilne zavore v mirovanju, v drugačnem režimu obratovanja pa 

le v skladu z navodili proizvajalca; pri novih konstrukcijah v skladu z
navodili proizvajalca. Pri tem je potrebno izmeriti silo, potrebno za 

sprožitev zavore (potega ročice).



Vsebina  pregleda – 4. Funkcionalni preizkusi
priloga 1 PTPŽN

5. Reševalna oprema:

- fiksna reševalna oprema. 

Preskus se izvede v enakem obsegu kot preskus delovanja 
funkcionalno primerljivih naprav ali sklopov žičniške naprave.

6. Drugo:

- mesto ustavljanja vozil v postajah. Preskus se izvede samo na 

nihalnih in pulzirajočih žičnicah ob prazni in enostransko 

obremenjeni napravi;

- naprave za osvetljevanje prometnih poti, delovnih prostorov in 

trase, naprava za sporočanje sporočil potnikom;

- video sistemi za nadzor obratovanja (pri praznih postajah), 

akustične opozorilne naprave 



Vsebina  pregleda – 4. Funkcionalni preizkusi
priloga 1 PTPŽN

Rezultate in ugotovitve preizkusov podsistemov, sklopov in njihovih funkcij je treba vnesti 
v poročilo o strokovno tehničnem pregledu, pri čemer je treba navesti najmanj naslednje 
rezultate meritev:

- največjo silo zapiranja zapor ali vrat na robovih peronov

- pri vlečnicah z nizko vodeno vrvjo hitrost gibanja transportne vrvi med vožnjo in 
vrtenje transportne vrvi okoli lastne osi;

- poti ustavljanja oziroma časov ustavljanja pri električnih in mehanskih zaviranjih 
iz največje hitrosti z glavnim pogonom kakor tudi s pomožnim pogonom pri 
prazni in enostransko obremenjeni napravi (izvzete so vlečnice); pri mehanskih 
zaviranjih je treba upoštevati tako ločene kakor skupne učinke mehanskih zavornih 
sistemov – v kolikor ni skupno delovanje izključeno – kakor tudi izpad regulatorja 
zavorne moči;

- delovne vrednosti za sprožitev regulacijskih postopkov in varnostnih naprav za 
nadzor napenjalnih sil hidravličnih napenjalnih naprav;

- največjo silo odpiranja in zapiranja ter čas odpiranja (čas odpiranja do začetka 
zapiranja) avtomatskih zapornic sedežnic;

- največjo zapiralno silo vrat vozil,

- za krožne žičnice s kontinuiranim obratovanjem, razen za vlečnice, kontrola 
najmanjše sile zdrsa najmanj treh prižemk, za žičnice z nihalnim ali pulzirajočim 
načinom obratovanja najmanj ene prižemke na vrvi;

- za žičnice z obratovalno ločljivimi prižemkami, razen za vlečnice, kontrola 
najmanjše sile zdrsa na najmanj treh prižemkah;



Vsebina  pregleda – 4. Funkcionalni preizkusi
priloga 1 PTPŽN

Pri kontroli odklopljivih (vklopljivih) prižemk je potrebno 
meriti odklopno (vklopno) silo.

Pri različnih letnikih izdelave prižemk za zagotavljanje 
prižemne sile najpomembnejših delov prižemk mora ta 
preizkus vsebovati prižemke vseh letnikov izdelave;

- delovne oz. nastavljene vrednosti naprav za nadzor 
vzmetne sile obratovalno ločljivih prižemk najmanj na  
eni napravi.

Vrednosti meritev je treba ovrednotiti v poročilu o 
strokovno tehničnem pregledu glede na predpisane 
vrednosti v skladu s podlagami iz 1. poglavja te priloge.



Vsebina  pregleda – 5. Pregled dokumentacije 
priloga 1 PTPŽN

Pregledati je potrebno:

- pregled zahtev iz predhodnega strokovno tehničnega pregleda 
ter preveritev učinkovitosti izvedenih ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti;

- poročila o posebnih pregledih, opravljenih od zadnjega 
strokovno tehničnega pregleda;

- dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih;

- dnevnik, iz katerega so razvidna vzdrževalna dela, ugotovljene 
pomanjkljivosti in motnje, izredni dogodki in stanje vrvi, kakor 
tudi sprejeti ukrepi;

- poročila o pregledih in meritvah prehodnih upornosti ozemljitev 
linijskih podpor in postaj;

- načrt reševanja kakor tudi zapis o zadnji izvedeni vaji reševanja.

Manjkajoči ali nepopolni dokumenti se navedejo v poročilu o strokovno 
tehničnem pregledu 
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Poročila o pregledih - 7. člen PTPŽN

(1) Preglednik ali izvajalec posebnega pregleda mora upravljavcu in

pristojnemu inšpektoratu Republike Slovenije posredovati pisno poročilo o

rezultatih in ugotovitvah pregleda najkasneje v roku 15 dni po zaključku pregleda.

(2) Med izvajanjem strokovno tehničnega pregleda mora upravljavec

pregledniku predložiti dokazila o posebnih pregledih, ki so bili izvedeni po zadnjem

strokovno tehničnem pregledu. Preglednik mora dokazila o posebnih pregledih priložiti

k poročilu o strokovno tehničnem pregledu.

(3) Če upravljavec ne soglaša z ugotovitvami v poročilu lahko v roku 15 dni

od izdaje poročila pregledniku poda pisne pripombe na poročilo in pojasni svoje

razloge. Če pride do sprememb preglednik izda novo poročilo.

(4) Upravljavec mora poročila o pregledih, vključno s prilogami iz drugega

odstavka tega člena hraniti do razgraditve naprave.



Dovoljenje za obratovanje 57. člen ZŽNPO

(1) Žičniška naprava lahko obratuje samo z

dovoljenjem za obratovanje, ki mora

biti stalno na žičniški napravi.

(2) Prvo dovoljenje za obratovanje se izda

po dokončnosti uporabnega dovolje-

nja, če je tako dovoljenje predpisano v

skladu z zakonom, ki ureja graditev

objektov.



Pogoji za izdajo prvega dovoljenja za 

obratovanje

Dovoljenje za obratovanje izda ministrstvo

pristojno za promet, če:

- je opravljen strokovno tehnični pregled;

- so izpolnjeni pogoji, ki so pomembni za začetek

obratovanja v skladu s koncesijo;

- je priloženo varnostno poročilo;

- je organizirano in pripravljeno obratovanje in

vzdrževanje, organizirano reševanje in zago-

tovljeno strokovno usposobljeno osebje.



Veljavnost

dovoljenja za obratovanje

Dovoljenje za obratovanje velja:

- 1. dovoljenje: štiri leta od dokončnosti dovo-
ljenja za začetek obratovanja žičniške naprave 
na prvi lokaciji;

- tri leta vsako naslednje dovoljenje za obrato-
vanje do 13. leta starosti žičniške naprave;

- dve leti za dovoljenje, ki je izdano po preteku 
13 let od dokončnosti dovoljenja iz prve alinee 
prejšnjega odstavka. 
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Dokončnost 1. dovoljenja – 1. strokovno tehnični pregled 

2. strokovno tehnični pregled 

4 leta

2. strokovno tehnični pregled 

5 let

3.+ 4. +5. strokovno tehnični pregled 

9 let, 13 let

6. strokovno tehnični pregledi –2 leta

15 let

7. strokovno tehnični pregledi –2 leta

17 let

3.+ 4.  strokovno tehnični pregled 

8 let, 13 let

Prvi posebni pregled 15 let ali 

število obratovalnih ur - PTPŽN

5. strokovno tehnični pregled 

17. let

8. strokovno tehnični pregledi –2 leta

19 let

6. strokovno tehnični pregledi –3 leta

20 let

7. strokovno tehnični pregledi –3 leta

23 let

Drugi posebni pregled 10 – skupaj 25 let ali 

število obratovalnih ur - PTPŽN

8. strokovno tehnični pregledi –3 leta

26 let

9. strokovno tehnični pregledi –3 leta

29 let

Tretji posebni pregled 5 – skupaj 30 let ali 

število obratovalnih ur - PTPŽN

10. strokovno tehnični pregledi –3 leta

32 let

Četrti posebni pregled 5 – skupaj 35 let ali 

Št. obratovalnih ur - PTPŽN + 11. strokovno tehnični pregled

12. strokovno tehnični pregledi –3 leta

38 let

Peti posebni pregled 5 – skupaj 40 let ali 

število obratovalnih ur - PTPŽN

13. strokovno tehnični pregledi –3 leta

41 let

9. strokovno tehnični pregledi –2 leta

21 let

10. strokovno tehnični pregledi –2 leta

23 let

11. strokovno tehnični pregledi –2 leta

25 let

12. strokovno tehnični pregledi –2 leta

27 let

13. strokovno tehnični pregledi –2 leta

29 let

14. strokovno tehnični pregledi –2 leta

31 let

15. strokovno tehnični pregledi –2 leta

33 let

16. strokovno tehnični pregledi –2 leta

35 let

17. strokovno tehnični pregledi –2 leta

37 let

18. strokovno tehnični pregledi –2 leta

39 let

19. strokovno tehnični pregledi –2 leta

41 let

Predlog za Zakon

o spremembah in 

dopolnitvah ZŽNPO

Po dosedanji ureditvi je bilo 

potrebno do 41. leta starosti

žičniške naprave opraviti 18 

strokovno tehničnih 

pregledov. 

Po predlagani ureditvi bo 

potrebno do 41. leta starosti

na žičniški napravi opraviti 

prav tako 18 pregledov

in sicer 13 strokovno 

tehničnih pregledov ter 

5 posebnih pregledov v 

skladu s Pravilnikom o tehničnih 

pregledih žičniških naprav



Roki za izvajanje strokovno tehničnih pregledov in 

veljavnost dovoljenja za obratovanje - 4. člen PTPŽN

(1) Strokovno tehnične preglede žičniških naprav za prido-
bitev dovoljenja za obratovanje je treba izvajati v
rokih, določenih v zakonu, ki ureja žičniške naprave
za prevoz oseb.

(2) Če žičniška naprava ni obratovala več kot eno leto,
mora biti pred začetkom obratovanja opravljen strokov-
no tehnični pregled.

(3) Datum začetka veljavnosti novega dovoljenja za
obratovanje je datum izteka veljavnosti zadnjega
dovoljenja za obratovanje, če je opravljen strokovno
tehnični pregled največ tri mesece pred potekom roka
veljavnosti dovoljenja za obratovanje.



Pogoji in zahteve, ki so zapisani v poročilu 

o strokovno tehničnem pregledu, se vpišejo 

v dovoljenje za obratovanje in so pogoj za 

obratovanje.

Dovoljenje za obratovanje

../2012/Velpla09_september.pdf


Odvzem dovoljenja za obratovanje

Ministrstvo, pristojno za promet lahko z

odločbo odvzame dovoljenje za obratovanje,

če ugotovi, da:

- obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave

ni v skladu z veljavnimi predpisi zlasti če

inšpektor, pristojen za nadzor nad izvaja-

njem tega zakona, začasno prepove obra-

tovanje žičniške naprave.



Posebni pregledi žičniških naprav

1. Splošno

Podlage za izvajanje posebnih pregledov dinamično obremenjenih sklopov so 
zlasti:

- predpisi in standardi za sklop oziroma podsistem, ki je predmet posebnega 
pregleda;

- detajlni in sestavni načrti elementov in sklopov ter konstrukcij;

- armaturni načrti AB konstrukcij;

- statični in trdnostni izračuni konstrukcij in elementov;

- podatki o vgrajenih materialih;

- proizvajalčeve zahteve za metode pregledov ter kriteriji sprejemljivosti 
poškodb in dopustne tolerance odstopanj;

- dokumentacija o izvedenih rekonstrukcijah in vzdrževalnih delih v javno 
korist;

- navodila za obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave;

- poročila o prejšnjih posebnih pregledih sklopov, podsistemov in infra-
strukture;

- dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih sklopa, podsistema oziroma 
infrastrukture.

Te podlage mora dati za potrebe pregleda na razpolago upravljavec.



Kdaj kateri pregled?

V skladu s prilogo 2 PTPŽN je potrebno izvesti posebne 

preglede:

- na žičniških napravah, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 

1976 in vlečnicah, zgrajenih pred 1. januarjem 1971,

- na obstoječih žičniških napravah, ki obratujejo tudi v poletni

sezoni in so bile zgrajene med 1. januarjem 1976 in 3. majem

2004, ter so starejše od 15 let,

- na ostalih obstoječih žičniških napravah, starejših od 15 let

in

- če dokazila o starosti naprave, času postavitve na prvi lokaciji 

ali starosti elementov, na katerih morajo biti opravljeni posebni 

pregledi, ne obstajajo.



Posebni pregledi žičniških naprav

Priloga 2:

file:///C:/Users/goraz/Downloads/2020-01-2158-2011-01-

2941-npb4-p2%20(8).pdf

Priloga 3:

file:///C:/Users/goraz/Downloads/2020-01-2158-2011-01-

2941-npb4-p3%20(1).pdf

Roki posebnih pregledov iz priloge 2 in priloge 3 se lahko 

prekoračijo do šest mesecev brez vpliva na rok za 

izvedbo vsakokratnega naslednjega posebnega pregleda.

file:///C:/Users/goraz/Downloads/2020-01-2158-2011-01-2941-npb4-p2 (8).pdf
file:///C:/Users/goraz/Downloads/2020-01-2158-2011-01-2941-npb4-p3 (1).pdf


Posebni pregledi žičniških naprav

Vse dele, ki so neporušno pregledani, je treba trajno in nedvoumno označiti 

ter mesto(a) in oznako(e) navesti tudi v poročilu o pregledu. 

Vsi novo vgrajeni deli morajo biti pred vgraditvijo v napravo trajno ter 

nedvoumno označeni. Izdelani morajo biti iz materialov, predpisanih v 

standardih SIST EN. Zanje mora biti izdelana varnostna analiza in varnostno 

poročilo. Izhodišče za nadaljnje roke pregledov je predhodni neporušni pregled. 

Velja tisti rok, ki je pri predpisanih rokih pregledov prej dosežen. 

Posebne preglede lahko izvajajo le izvajalci, ki imajo za izvajanje posameznih 

pregledov ustrezno opremo in strokovno usposobljenost v skladu s 

predpisi in standardi, ki obravnavajo posamezne vrste pregledov ter so za ta 

dela akreditirani, kadar to zahtevajo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste 

pregledov. V poročilu o posebnem pregledu mora biti navedena tudi strokovna 

usposobljenost izvajalca pregleda. Izvajalec posebnega pregleda odgovarja za 

svoje delo. 

Če ni navodil proizvajalca, se za preglede smiselno uporabljajo predpisi 

in standardi, ki obravnavajo preglede podobnih elementov. 



Posebni pregledi žičniških naprav

2.2 Varnostni sklopi in podsistemi, za katere je potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z Zakonom o 
žičniških napravah za prevoz oseb

Določitev obsega posebnih pregledov in vključitev za to potrebnih 
izvajalcev pregledov se izvede na podlagi navodil za obratovanje 
in vzdrževanje, ki jih izdela proizvajalec. Kot posebni pregledi 
veljajo vsi predvideni pregledi žičniško tehničnih naprav in sklopov, 
ki se morajo izvršiti na preizkušancih, ki jih je določil 
proizvajalec, izvede pa jih za to kvalificirano strokovno osebje ali 
akreditirani izvajalci pregledov.

V kolikor obseg pregledov, ki jih predpiše proizvajalec, ne zajema 
pregledov, ki so za posamezne elemente navedeni v točki 
2.1.1., se morajo izvajati tudi pregledi navedeni v točki 2.1.1.



Posebni pregledi žičniških naprav
Priloga 2 Priloga 3

2.3 Elektrotehniške naprave

Posebne preglede naprav 
močnostne elektrotehnike (visoko in 
nizko napetostne naprave) se izvajajo v 
skladu s SIST EN 50110-1- Obratovanje 
električnih inštalacij, 5.3.3 in v 
presledkih vsakih 5 let. Na napravah, 
ki so izpostavljene mehanskim 
vplivom, vplivom umazanije, 
kemikalijam, vlagi, mrazu ali vročini 
ter na računalniško podprtih 
napravah je pregled treba izvajati 
vsaka 3 leta. Pri tem se lahko 
upoštevajo rezultati periodičnih 
pregledov v skladu s predpisom za 
varnost pred električnim tokom.

Za preglede električnih inštalacij 
se smiselno uporabljajo določbe 
pravilnika, ki ureja zahteve za 
nizkonapetostne električne inštalacije v 
stavbah in tehnična smernica TSG-N-
002 - Nizkonapetostne električne 
inštalacije.

4. Elektrotehnične naprave 

Posebni pregledi naprav 

močnostne elektrotehnike 

(visoko in nizko napetostne 

naprave) se izvajajo v skladu s 

standardom SIST EN 50110 - 1-

Obratovanje električnih 

inštalacij, točka 5.3.3, periodično 

vsakih 5 let. Pri tem se lahko 

upoštevajo rezultati periodičnih 

pregledov v skladu s predpisom 

za varnost pred električnim 

tokom.



Poročila o pregledih

V poročilu o posebnem pregledu je 
treba navesti pregledane sklope, 
metode pregledov, rezultati pregledov 
in ugotovitve. V poročilu morajo biti 
podani tudi pogoji za nadaljnjo 

uporabo pregledanih sklopov.

Posebni pregledi žičniških naprav



(1) Za žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno 
dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, 
veljajo izločitveni kriteriji za vrvi v skladu s SIST EN 
12927-6, vrvni konusi pa se prelivajo v skladu z 
določbami 123. člena Pravilnika o žičnicah in 
vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 
16/87 in Uradni list RS, št. 6/97). 

(2) Na žičniških napravah iz prejšnjega odstavka se 
vrvi, ki imajo znak skladnosti CE in izjavo o 
skladnosti, ter vrvi krožnih žičnic, vlečne vrvi in 
protivrvi pregledujejo po SIST EN 12927-7, ostale 
vrvi pa po določbah Pravilnika o žičnicah in 
vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 
16/87 in Uradni list RS, št. 6/97).«.

Pregledi vrvi - Pravilnik

o spremembi Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb – PŽNPO 

(39. a člen)



Vrvne konuse se mora preliti, ne glede 
koliko časa je žičniška naprava 
obratovala, v naslednjih rokih:

- na nosilnih vrveh - ob popuščanju,

- na vlečnih in protivrveh žičnic s hitrostjo 
do 8 m/sek. – 4 leta,

- na vlečnih in protivrveh žičnic s hitrostjo 
nad 8 m/sek. – 2 leti,

- na napenjalnih vrveh - 4 leta.

Pregledi vrvi - 123. člen Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (1. 

odstavek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PŽNPO)



120. člen

Če se ugotovi, da je lome žic povzročila utrujenost materiala, se mora roke vizualnih 
pregledov iz 115. člena tega pravilnika skrajšati na 14 dni.

Vizualne preglede vrvi se mora opraviti tudi po nevihtah z grmenjem, da se lahko 
ugotovi poškodbe zaradi morebitnih udarcev strele.

121. člen

Zaradi kontrole stanja notranjosti vrvi, se mora vrvi pregledovati z neporušno metodo. 
Merilna naprava mora imeti občutljivost najmanj 2% celotnega prereza vrvi v njeni 
sredini.

Roki rednih pregledov so naslednji:

- za nosilne vrvi po popuščanju pred uporabo naprave v javnem prevozu,

- za vlečne in protivrvi - 4 leta,

- za transportne vrvi žičnic - 4 leta,

- za transportne vrvi vlečnic s fiksnimi prižemkami - 5 let,

- za transportne vrvi vlečnic z odklopljivimi prižemkami – 4 leta.

Po ugotovljenih lomih žic vsled utrujenosti materiala se mora roke ustrezno 
zmanjševati.

Vse nove vrvi žičnic, razen napenjalnih vrvi, se mora pregledovati z neporušeno 
metodo v roku enega leta po začetku rednega obratovanja.

Pregledi vrvi - 120. in 121. člen Pravilnika o žičnicah in 

vlečnicah (2. odstavek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PŽNPO)



Dovoljenje za obratovanje smučišča

Dovoljenja pred uveljavitvijo ZVSmuč 1. 

decembra 2003:

- smučišča nacionalnega pomena –
pristojnost MOP

- smučišča regionalnega oz. lokalnega 
pomena – pristojnost UE

Dovoljenja po uveljavitvi ZVSmuč                    

1. decembra 2003:

- za vsa smučišča je pristojno MZP
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Pravna podlaga – smučišča

Zakon o varnosti na smučiščih – ZVSmuč 1
(Uradni list 44/16)

Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč (Uradni list RS 

št. 59/17)

Pravilnik o reševalni službi in o službi 

prve pomoči na smučiščih

(Uradni list SRS, št. 5/78, 1/79 in 1/80)

4. člen



Dovoljenje za obratovanje smučišča - 4. člen ZVSmuč

(1) Smučišče lahko začne obratovati, ko dobi upravljavec smučišča dovoljenje za obratovanje. 

Dovoljenje izda ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav, če so izpolnjene predpisane 

zahteve iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.

(2) V dovoljenju za obratovanje smučišča so določeni tudi:

– zmogljivost smučišča,

– obratovanje v nočnem času, če smučišče izpolnjuje pogoje za obratovanje v nočnem času, in

– obratovanje pod pogoji za majhna smučišča, če smučišče izpolnjuje pogoje v skladu z 

določbami tega zakona.

(3) Za novo pridobljene površine smučišča in za površine smučišča, na katerih je upravljavec 

smučišča opravil večji poseg, ki je spremenil konfiguracijo smučišča, ter v primeru naknadne 

zahteve za obratovanje v nočnem času je treba pridobiti novo dovoljenje za obratovanje 

smučišča. V tem primeru se ugotovitveni postopek opravi samo glede ugotavljanja izpolnjevanja 

pogojev za pridobitev dovoljenja za nove površine, za površine, na katerih je bil opravljen večji 

poseg, ali za obratovanje v nočnem času.

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se z izdajo novega dovoljenja za obratovanje do takrat 

veljavno dovoljenje razveljavi.

(5) Ministrstvo, pristojno za področje žičniških naprav, odvzame ali delno razveljavi dovoljenje 

za obratovanje smučišča, če niso izpolnjene zahteve za varnost na smučišču in nepravilnosti 

niso odpravljene v roku, določenem za odpravo nepravilnosti. Pri tem upošteva naravo 

nepravilnosti, njen obseg in okoliščine, ki vplivajo na varnost na smučišču, ter možnost izvzetja 

dela smučišča, ki ne izpolnjuje zahtev za varnost na smučišču, iz dovoljenja za obratovanje.



Prehodna dovoljenja

Prehodno dovoljenje v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih

ZVSmuč (Uradni list RS št. 110/02)

Veljavno do 05.03.2010

2. Prehodno dovoljenje v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona

o varnosti na smučiščih 

ZVSmuč – B (Uradni list RS št. 3/06, 17/08 (52/08 popr.))

V letu 2015 naj bi imela vsa smučišča 

dokončna dovoljenja 
za obratovanje

Preveriti pri upravljavcu

../Priloge/MOJSTRANA_novo prehodno.doc


Postopek pridobitve
1. Vloga - upravljavec

- situacija smučišča

- podatki o smučarskih progah in žičniških napravah

- izračuni kapacitete smučišča in prepustnosti smučarskih prog

- mnenje o varnosti pred plazovi

2. Priprava tehničnih podlag - MZI

- Struktura smučišča

- Seznam enot smučišča

- Pregledna karta

3. Tehnični pregled smučišča – MZI, upravljavec

- Ugotovitev dejanskega stanja z zahtevanim v vlogi za obratovanje 

smučišča

4. Podelitev dovoljenja - MZI

➢ Odločba

➢ Pregledna karta

➢ Seznam enot smučišča



Priprava predlog

- Struktura smučišča in zaščitna sredstva

- Pregledna karta

- Izračun kapacitete smučišča

- Izračun prepustnosti smučarskih prog

- Zaščita PRED PLAZOVI

- Priprava seznama enot smučišča



Struktura smučišča in zaščitna sredstva

Struktura smučišča in zaščitna sredstva na smučišču z naslednjimi podatki:

- Žičniške naprave

- Smučarske proge

- Druge površine znotraj smučišča

- povezovalne poti

- sankališče

- otroški poligon

- “Fun park” – poligon za deskarje

- itd.

- Zaščitna sredstva

- varovalne ograje

- zaščitna sredstva

- zaščita stebrov

- mreže ali trakovi

- blazine

Pregledna karta smučišča



Pregledna karta smučišča



Zmogljivost smučišča 4. člen, 13. odstavek - ZVSmuč B

Prepustnost smuč. proge 4. člen, 12. odstavek - ZVSmuč B

žičniška
naprava

Pripadajoča
smučarska
proga

najneugodnejši prerez
smučarske proge

Prepustnost (smuč./h)

največje možno število smučarjev (Q), ki pod
prevladujočimi pogoji lahko presmuča določen
prerez proge (Pravilnik – 10. člen)

Q

Kapaciteta (smuč.)

največje možno število smučarjev (K), ki se 
pod prevladujočimi pogoji lahko nahaja
na smučišču

Prepustnost smučarke proge mora biti usklajena 
s

kapaciteto žičniške naprave



Določitev kapacitete 

(zmogljivosti) smučišča

žičniška
naprava

Pripadajoča 
smučarska proga

1. korak: Določitev enot smučišča

2. Korak: Izračun kapacitete enote 

smučišča

3. korak: Izračun kapacitete smučišča

Izračun kapacitete enote smučišča

Povprečni čas ciklusa tc je čas, ki ga smučar porabi za eno vožnjo na 

žičniški napravi in za smučanje po pripadajoči smučarski progi

Povprečno število voženj smučarjev na uro (nc)

Največje število smučarjev na žičniški napravi (np+ž)

Največje število smučarjev na žičniški napravi (nž)

Število čakajočih smučarjev pri vstopu na žičniško napravo (nč)

Skupno število smučarjev v enoti smučišča (nskup)

nskup = np+ž + nč

Kapaciteta smučišča je vsota 

kapacitet posameznih enot



Določitev enot smučišča



Navodilo za določitev kapacitete smučišča



Navodilo za določitev kapacitete 

smučišča



Primer določitve kapacitete smučišča



Kapaciteta smučišča –

enote smučišča

1 2 SED Sedlo 220 720 2,1

Vmesne vrednosti:

1 Sedlo 300 3,0 3,4 18 41,0

2 0,0 0 0,0

3 0,0 0 0,0
4 0,0 0 0,0

5 0,0 0 0,0

Končne vrednosti:

1 1,0

2

3

4

5

Dolžina 

naprave    

(m) lž n

Ime smučarske 

proge

Kapaciteta 

(smuč./h) 

Kž n

Hitrost 

naprave (m/s) 

vž n

Z. 

št.

Pov. čas 

cikla           

Podatki o žičniški napravi

Podatki o pripadajoči smučarski progi oz. progah

Dolžina 

smuč. Proge 

Pov. hitrost 

spusta (m/s)   

Kž n/c n

Skupno št. smučarjev v enoti smučarskega centra (nskup)

Povprečna porazdelitev smučarjev po posamezni progi

Št. voženj 

na uro 

Z. 

št.

Tip naprave Ime 

naprave

Z. 

št.

Porazdelitev 

smučarjev   d n

Največje št. smučarjev na žičniški napravi in smučarskih progah n(p+ž)

Št. čakajočih smučarjev pri vstopu na žičniško napravo (nč)



ZMOGLJIVOST SMUČIŠČA

ZVSmuč v odvisnosti od zmogljivosti smučišča opredeljuje pomembne pogoje, kot je
minimalno število potrebnih reševalcev (prvi odstavek 14. člena) in nadzornikov ((prvi
odstavek 17. člena) na smučišču :

– na smučišču s kapaciteto do 500 smučarjev enega reševalca oz. nadzornika;

– na smučišču s kapaciteto do 2000 smučarjev dva reševalca oz. nadzornika in na
vsakih nadaljnjih 1000 smučarjev enega reševalca oz. nadzornika.

(3) Upravljavec smučišča lahko ob upoštevanju prvega in drugega odstavka 14. oziroma
17. člena prilagodi število prisotnih reševalcev glede na dejansko število smučarjev
na smučišču. Če so v dovoljenju za obratovanje smučišča določeni sektorji na smučišču,
pa glede na zmogljivost delujočih žičniških naprav v posameznih sektorjih na
smučišču.

(4) Upravljavec smučišča sme za največ 30 odstotkov zmanjšati minimalno število

prisotnih reševalcev iz tretje alineje prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka tega

člena, če manjkajočo razliko usposobljenih reševalcev zagotovi s prisotnimi nadzorniki, ki

so usposobljeni tudi za reševanje.

.

4.člen (pomen izrazov) – ZVSmuč 1

26. »zmogljivost smučišča« je največje možno število smučarjev, ki so v

določenem času lahko na smučišču, upoštevajoč smučarje na smučarskih

progah in žičniških napravah ter smučarje, ki čakajo v vrsti pred žičniškimi

napravami.



Reševalec, nadzornik majhno smučišče
14. člen, peti odstavek

(5) Upravljavec majhnega smučišča ne glede na določbe prejšnjih odstavkov zagotavlja naloge

reševanja z najmanj eno osebo, ki je:

1. reševalec,

2. nadzornik na smučišču, ki ima potrdilo iz prvega odstavka 15. člena tega zakona za

reševalca in hkrati opravlja obe nalogi,

3. oseba pri upravljavcu smučišča, ki opravlja druge naloge za upravljavca majhnega

smučišča, pod pogojem, da ima potrdilo iz prvega odstavka 15. člena tega zakona za

reševalca, ali

4. sklenila dogovor z upravljavcem smučišča in izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 15.

člena tega zakona, pri čemer zagotavlja odzivni čas v skladu s predpisi, ki urejajo nujno

medicinsko pomoč.

17. člen, peti odstavek
(5) Upravljavec majhnega smučišča ne glede na določbe prejšnjih odstavkov zagotavlja naloge

nadzora z najmanj eno osebo, ki je lahko:

– nadzornik na smučišču,

– reševalec na smučišču, ki ima veljavno službeno izkaznico nadzornika in hkrati opravlja

obe nalogi, ali

– oseba pri upravljavcu smučišča, ki ki opravlja druge naloge za upravljavca majhnega

smučišča, pod pogojem, da ima veljavno službeno izkaznico nadzornika.



Majhno smučišče

2. člen

(pomen izrazov)

4. »majhno smučišče« je smučišče, na katerem

sta postavljeni največ dve vlečni napravi, katerih

skupna dolžina ne presega 800 m, in skupna

dolžina smučarskih prog ne presega 2000 m,

smučarske proge pa so medsebojno povezane;



Določitev prepustnosti smučišča

žičniška
naprava

Pripadajoča
smučarska
proga

Prepustnost smučarke proge mora biti usklajena s

kapaciteto žičniške naprave

najneugodnejši 
Prerez smučarske 
proge

Q

Metoda določanja prepustnosti temelji na empiričnih 

raziskavah, ki so jih v letu 2001 opravili na avstrijskih 

smučiščih.
1. korak: Prepustnost smučarske proge

a) določitev možnih kritičnih prerezov smučarske proge (praviloma 

so to najožji oz. najbolj strmi deli smučarske proge, kjer izmerimo

njeno širino in naklon)

b) določitev prepustnosti tekočega metra smučarske proge, ki se določi

za vsak izbran prerez ob upoštevanju strukture smučarjev (začetnik, 

srednje izkušen, izkušen, dober, športnik)

c) določitev prepustnosti smučarske proge Ksp v danem prerezu

č) določitev kritičnega prereza (izmed vseh analiziranih prerezov je 

kritičen tisti, ki ima najmanjšo prepustnost smučarske proge)

2. korak: prepustnost smučišča je seštevek prepustnosti vseh 

smučarskih prog



Navodilo z izračun prepustnosti smučarske proge in 

smučišča



Seznam enot smučišča

                    SEZNAM ENOT SMUČIŠČA 

SMUČIŠČE: Kanin

Zgoraj Spodaj

1 Sedlo 220 2.300 2.205 95 720 Sedlo M 1.350 137

2 Graben 555 2.245 2.070 175 720 Graben M 700 202

3 Podi 80 2.260 2.220 40 600 Podi M 925 99

4 Skripi 1.000 2.222 1.867 355 1.020 Skripi l R 540 403

5 KKŽ C-D 1.310 2.200 1.649 551 700 Skripi ll R 460 290

Skupaj 3.165 1.216 3.760

3.975 1.131

Legenda: M - modra/lahka

R - rdeča/srednje težka

Č - črna/težka

Pripadajoča 

smuč. proga

Enota smučišča

Ime žičniške 

naprave

Dolžina [m]

Kapaciteta 

enote 

smučišča 

[smuč.]

SKUPNA KAPACITETA OZ. PREPUSTNOST SMUČIŠČA

Težavnost

Dodatno 

zasneževanje

Razsvetljava

Prepustnost 

smuč. proge 

[smuč./h]

Nadmorska višina

Razlika

Kapaciteta 

žičniške 

naprave 

[smuč./h]

MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKTORAT ZA ŽELEZNICE IN ŽIČNICEREPUBLIKA SLOVENIJA

www.mzp.gov.si, e: gp.mzp@gov.si 

 Langusova 4, 1535 Ljubljana, t: 01 478 82 18, f: 01 478 81 46



Seznam enot smučišča MB Pohorje

                    SEZNAM ENOT SMUČIŠČA 
SMUČIŠČE:   Mariborsko Pohorje

Zgoraj Spodaj

Sektor Bellevue

1 Pohorska vzpenjača 2586 1.050 325 725 540 Turistična M da da 540 411

Jonatan Č ne ne 600

2 2S Radvanje 785 570 336 234 1.474 Miranova A1 R da da 765 441

3 4Str Poštela 1225 893 571 322 1.800 MB Slalom R da da 660 702

Miranova A2 R da da 390

4 2Str Sleme 1075 1.042 889 153 1.202 Andrejeva M da da 644 467

5 V Habakuk 660 915 764 151 890 Miranova A3 R da da 899 226

6 Miranova B R da da 1.015

V Bolfenk 652 1.041 859 182 720 Gradisova R da ne 630 187

7 FIS Slalom Č ne ne 450

V Bellevue 221 1.050 1.020 30 600 Bellevue M da da 800 131

7.226 7.393 2.566

Sektor Videc

9 2S Stolp 946 1.147 1.025 122 1.200 Repova M da ne 686 468

Ravna M da ne 686

10 V Videc 970 1.150 964 186 1.000 Markova Č da ne 840 310

Marinova R da ne 1.120

11 V Partizanka 1,2 894 1.141 937 204 2.000 Partizanovo R ne ne 1.375 607

4.200 4.707 1.385

Sektor Areh

12 V Ruška 1296 1.248 1.007 241 1.000 Ruški smuk R da ne 1.085 370

13 V Orel 1298 1.248 1.007 241 1.000 Cvirnova M ne ne 825 505

14 V Areh 400 1.244 1.200 44 650 Šolska M da ne 860 183

15 V Cojzerica 1 680 1.262 1.107 155 900 Pisker 1 R da ne 1.638 231

16 V Cojzerica 2 680 1.262 1.107 155 900 Cojzerica R da ne 1.360 234

17 V Žigart 387 1.327 1.262 65 600 Žigartova M ne ne 990 138

Pisker 2 M ne ne 990

18 6S Pisker II 1750 1.285 915 370 3.000 Pisker R da ne 3.500 1.315

8.050 11.248 2.977

Skupaj 13.688 2.791 19.476

23.348 6.928

Legenda:M - modra/lahka

R - rdeča/srednje težka

Č - črna/težka

Kapaciteta 

enote smučišča 

[smuč.]

Pripadajoča 

smuč. proga

Enota 

smučišča

Ime žičniške naprave Dolžina [m]

SKUPNA KAPACITETA OZ. PREPUSTNOST SMUČIŠČA

Težavnost Dodatno 

zasneževanje

Razsvetljava Prepustnost 

smuč. proge 

[smuč./h]

Nadmorska višina Višinska 

razlika

Kapaciteta 

žičniške 

naprave 

MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKTORAT ZA ŽELEZNICE IN ŽIČNICE

www.mzp.gov.si, e: gp.mzp@gov.si 

Langusova 4, 1535 Ljubljana, t: 01 478 82 18, f: 01 478 81 46

REPUBLIKA 

SLOVENIJA



Varnost pred plazovi – mnenje

Vloga za izdajo dovoljenja za 

obratovanje smučišča – 19. člen PPOS

(8) Upravljavec smučišča mora vlogi za 

izdajo dovoljenja za obratovanje 

smučišča ali za na novo pridobljene 

površine smučišča predložiti mnenje o 

ogroženosti smučišča pred snežnimi 

plazovi, ki ga izdela izvedenec 

geografske stroke s strokovnimi 

referencami na področju snežnih plazov. 

Če iz mnenja izhaja, da smučišče ali del 

smučišča leži na vplivnem območju 

snežnih plazov v bližini evidentiranih ali 

potrjenih plaznic, mora mnenje 

vsebovati tudi ukrepe za zagotavljanje 

varnosti pred snežnimi plazovi.







Pregled smučišča

- opis in struktura smučišča (nočna smuka)

- zaščita pred plazovi 

- varovanje pred padcem v globino in varovanje drugih nevarnih mest

- pregrajevalne in označevalne mreže ter označevalni trakovi

- zavarovanje stebrov žičniških naprav, drugih objektov in naravnih ovir 

- tehnična ureditev smučarskih prog 

- označbe na smučišču 

- križišča smučarskih prog z drugimi progami, smučarskimi potmi in 
vlečnicami 

- druge urejene površine znotraj smučišča

- teptanje smučišč 

- nadzorniki na smučišču (nočna smuka)

- reševalci na smučišču (nočna smuka)

- prostor za ponesrečence

- telekomunikacije

- kontrola smučišča in naprav

Pregled smučišča izvede komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za 

Žičniške naprave. Po ogledu smučišča se izdela zapisnik ustne obravnave s 

terenskim ogledom smučišča, ki vsebuje naslednja poglavja:



Terenski ogled smučišča



Dovoljenje za obratovanje smučišča

- odločbo z navedbo vseh relevantnih 

pogojev in zahtev

- pregledno karto smučišča

- seznam enot smučišča

Dovoljenje za obratovanje smučišča vsebuje:



Dovoljenje za obratovanje smučišča







Seznam enot smučišča

                    SEZNAM ENOT SMUČIŠČA 

SMUČIŠČE: Kanin

Zgoraj Spodaj

1 Sedlo 220 2.300 2.205 95 720 Sedlo M 1.350 137

2 Graben 555 2.245 2.070 175 720 Graben M 700 202

3 Podi 80 2.260 2.220 40 600 Podi M 925 99

4 Skripi 1.000 2.222 1.867 355 1.020 Skripi l R 540 403

5 KKŽ C-D 1.310 2.200 1.649 551 700 Skripi ll R 460 290

Skupaj 3.165 1.216 3.760

3.975 1.131

Legenda: M - modra/lahka

R - rdeča/srednje težka

Č - črna/težka

Pripadajoča 

smuč. proga

Enota smučišča

Ime žičniške 

naprave

Dolžina [m]

Kapaciteta 

enote 

smučišča 

[smuč.]

SKUPNA KAPACITETA OZ. PREPUSTNOST SMUČIŠČA

Težavnost

Dodatno 
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Obratovanje v nočnem času



Seznam enot smučišča MB Pohorje

                    SEZNAM ENOT SMUČIŠČA 
SMUČIŠČE:   Mariborsko Pohorje

Zgoraj Spodaj

Sektor Bellevue

1 Pohorska vzpenjača 2586 1.050 325 725 540 Turistična M da da 540 411

Jonatan Č ne ne 600

2 2S Radvanje 785 570 336 234 1.474 Miranova A1 R da da 765 441

3 4Str Poštela 1225 893 571 322 1.800 MB Slalom R da da 660 702

Miranova A2 R da da 390

4 2Str Sleme 1075 1.042 889 153 1.202 Andrejeva M da da 644 467

5 V Habakuk 660 915 764 151 890 Miranova A3 R da da 899 226

6 Miranova B R da da 1.015

V Bolfenk 652 1.041 859 182 720 Gradisova R da ne 630 187

7 FIS Slalom Č ne ne 450

V Bellevue 221 1.050 1.020 30 600 Bellevue M da da 800 131

7.226 7.393 2.566

Sektor Videc

9 2S Stolp 946 1.147 1.025 122 1.200 Repova M da ne 686 468

Ravna M da ne 686

10 V Videc 970 1.150 964 186 1.000 Markova Č da ne 840 310

Marinova R da ne 1.120

11 V Partizanka 1,2 894 1.141 937 204 2.000 Partizanovo R ne ne 1.375 607

4.200 4.707 1.385

Sektor Areh

12 V Ruška 1296 1.248 1.007 241 1.000 Ruški smuk R da ne 1.085 370

13 V Orel 1298 1.248 1.007 241 1.000 Cvirnova M ne ne 825 505

14 V Areh 400 1.244 1.200 44 650 Šolska M da ne 860 183

15 V Cojzerica 1 680 1.262 1.107 155 900 Pisker 1 R da ne 1.638 231

16 V Cojzerica 2 680 1.262 1.107 155 900 Cojzerica R da ne 1.360 234

17 V Žigart 387 1.327 1.262 65 600 Žigartova M ne ne 990 138

Pisker 2 M ne ne 990

18 6S Pisker II 1750 1.285 915 370 3.000 Pisker R da ne 3.500 1.315

8.050 11.248 2.977

Skupaj 13.688 2.791 19.476

23.348 6.928

Legenda:M - modra/lahka

R - rdeča/srednje težka

Č - črna/težka

Kapaciteta 

enote smučišča 

[smuč.]

Pripadajoča 

smuč. proga

Enota 

smučišča

Ime žičniške naprave Dolžina [m]

SKUPNA KAPACITETA OZ. PREPUSTNOST SMUČIŠČA

Težavnost Dodatno 

zasneževanje

Razsvetljava Prepustnost 

smuč. proge 

[smuč./h]

Nadmorska višina Višinska 

razlika

Kapaciteta 

žičniške 

naprave 
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Pregledna karta smučišča



Prejemniki dovoljenja za obratovanje

➢ Upravljavec smučišča

➢ Inšpektorat pristojen za žičniške naprave

➢ Inšpektorat za notranje zadeve



Hvala za pozornost


