
 

 

Priloga 4 

 

VSEBINE PROGRAMOV ZA VODJE OBRATOVANJA IN NJIHOVE NAMESTNIKE, 

ZA KANDIDATE, KI IMAJO VELJAVNO POTRDILO O OPRAVLJENEM 

PREIZKUSU ZNANJA ZA TEHNIČNO VODENJE VLEČNICE ALI ŽIČNICE TER 

VELJAVNO POTRDILO O OPRAVLJENEM PREIZKUSU ZNANJA ZA 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV 

(prilagojeni – skrajšani program) 

 

VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE: 

 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane z vlečnico) 

 Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane z vlečnico) 

 Nacionalna zakonodaja 

 Smučišče (neobvezno) 

 Varstvo pri delu in požarna varnost (neobvezno) 

 

Tema Okvirna vsebina 

Varnostne 

zahteve za 

žičniške 

naprave za 

prevoz oseb 

 Evropska zakonodaja in standardizacija 

 Vrste in podsistemi žičniških naprav 

 Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina varnostne analize, 

varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost varnostnih sklopov, 

povzročitelji nevarnosti 

 Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za določanje 

skladnosti, znak skladnosti CE 

 

Obratovanje, 

vzdrževanje in 

reševanje 

 Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor, kontrole 

obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z magnetno 

induktivno metodo 

 Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške naprave, 

 Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo 

 

Nacionalna 

zakonodaja 
 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti na 

smučiščih 

 Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta načina 

obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt, izobraževanje 

strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje (seminarska naloga: 

izdelava obratovalnih dokumentov za konkretno žičniško napravo) 

 

Smučišče 

(neobvezno) 
 Značilna vremenska stanja v gorskem svetu 

 Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe 

 Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost, označevanje, 

zmogljivost in prepustnost, skladnost zmogljivosti žičniških naprav in 

smučarske infrastrukture 

 Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg, preparacija 

snega, strojno urejanje 

 Varnostna in zaščitna oprema smučišč 

 Osvetljevanje smučišč 

 Snežni plazovi in zaščita pred njimi 



 

 

 Sistemi za kontrolo vozovnic 

 Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča 

 

Varstvo pri delu 

in požarna 

varnost 

(neobvezno) 

Požarna varnost: 

 Pravna ureditev varstva pred požarom 

 Osnove gorenja in gašenja 

 Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara 

 Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje 

 Požarni načrt in požarni red 

 Požarna ogroženost 

 Aktivna požarna zaščita 

 Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in 

vzdrževalnih delih 

Varnost in zdravje pri delu: 

 Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi 

sredstvi 

 Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija 

 Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na žičniških 

napravah s pregledom nevarnosti in tveganj 

 Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu 

 Organiziranje dela na skupnih deloviščih 

 Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, zdravniški 

pregledi 

 Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom 

 Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo 

Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri  reševanju ljudi ob 

nezgodah. 

 



 

 

VODJA OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE: 

 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane s krožno žičnico) 

 Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane s krožno žičnico) 

 Nacionalna zakonodaja 

 Smučišče (neobvezno) 

 Varstvo pri delu in požarna varnost (neobvezno) 

 

Tema Okvirna vsebina 

Varnostne 

zahteve za 

žičniške 

naprave za 

prevoz oseb 

 Evropska zakonodaja in standardizacija 

 Vrste in podsistemi žičniških naprav 

 Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina varnostne analize, 

varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost varnostnih sklopov, 

povzročitelji nevarnosti 

 Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za določanje 

skladnosti, znak skladnosti CE 

 

Obratovanje, 

vzdrževanje in 

reševanje 

 Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor, kontrole 

obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z magnetno 

induktivno metodo 

 Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške naprave, zahteve za 

izpraznitev, zahteve za reševanje potnikov, reševanje s spuščanjem 

po vrvi, šolanje in urjenje reševalnih ekip 

 Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo 

 

Nacionalna 

zakonodaja 
 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti na 

smučiščih 

 Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta načina 

obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt, izobraževanje 

strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje (seminarska naloga: 

izdelava obratovalnih dokumentov za konkretno žičniško napravo) 

 

Smučišče 

(neobvezno) 
 Značilna vremenska stanja v gorskem svetu 

 Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe 

 Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost, označevanje, 

zmogljivost in prepustnost, skladnost zmogljivosti žičniških naprav in 

smučarske infrastrukture 

 Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg, preparacija 

snega, strojno urejanje 

 Varnostna in zaščitna oprema smučišč 

 Osvetljevanje smučišč 

 Snežni plazovi in zaščita pred njimi 

 Sistemi za kontrolo vozovnic 

 Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča 

 

Varstvo pri delu 

in požarna 

varnost 

(neobvezno) 

Požarna varnost: 

 Pravna ureditev varstva pred požarom 

 Osnove gorenja in gašenja 

 Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara 

 Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje 



 

 

 Požarni načrt in požarni red 

 Požarna ogroženost 

 Aktivna požarna zaščita 

 Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in 

vzdrževalnih delih 

Varnost in zdravje pri delu: 

 Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi 

sredstvi 

 Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija 

 Varno obratovanje, vzdrževanje  in odpravljanje napak na žičniških 

napravah s pregledom nevarnosti in tveganj 

 Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu 

 Organiziranje dela na skupnih deloviščih 

 Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, zdravniški 

pregledi 

 Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom 

 Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo 

Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri  reševanju ljudi ob 

nezgodah. 

 

 

 



 

 

VODJA OBRATOVANJA NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE: 

 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane z nihalnimi 

žičnicami in vzpenjačami) 

 Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane z nihalnimi žičnicami in 

vzpenjačami) 

 Nacionalna zakonodaja 

 Smučišče (neobvezno) 

 Varstvo pri delu in požarna varnost (neobvezno) 

 

Tema Okvirna vsebina 

Varnostne 

zahteve za 

žičniške 

naprave za 

prevoz oseb 

 Evropska zakonodaja in standardizacija 

 Vrste in podsistemi žičniških naprav 

 Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina varnostne analize, 

varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost varnostnih sklopov, 

povzročitelji nevarnosti 

 Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za določanje 

skladnosti, znak skladnosti CE 

 

Obratovanje, 

vzdrževanje in 

reševanje 

 Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor, kontrole 

obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z magnetno 

induktivno metodo 

 Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške naprave, zahteve za 

izpraznitev, zahteve za reševanje potnikov, reševalna pot, reševanje s 

spuščanjem po vrvi, šolanje in urjenje reševalnih ekip, reševanje z 

reševalnimi vozili, reševanje iz vzpenjač s samodejnim obratovanjem 

 Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo 

 

Nacionalna 

zakonodaja 
 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti na 

smučiščih 

 Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta načina 

obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt, izobraževanje 

strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje (seminarska naloga: 

izdelava obratovalnih dokumentov za konkretno žičniško napravo) 

 

Smučišče 

(neobvezno) 
 Značilna vremenska stanja v gorskem svetu 

 Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe 

 Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost, označevanje, 

zmogljivost in prepustnost, skladnost zmogljivosti žičniških naprav in 

smučarske infrastrukture 

 Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg, preparacija 

snega, strojno urejanje 

 Varnostna in zaščitna oprema smučišč 

 Osvetljevanje smučišč 

 Snežni plazovi in zaščita pred njimi 

 Sistemi za kontrolo vozovnic 

 Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča 

 

Varstvo pri delu 

in požarna 

Požarna varnost: 

 Pravna ureditev varstva pred požarom 



 

 

varnost 

(neobvezno) 
 Osnove gorenja in gašenja 

 Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara 

 Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje 

 Požarni načrt in požarni red 

 Požarna ogroženost 

 Aktivna požarna zaščita 

 Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in 

vzdrževalnih delih 

Varnost in zdravje pri delu: 

 Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi zaščitnimi 

sredstvi 

 Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija 

 Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na žičniških 

napravah s pregledom nevarnosti in tveganj 

 Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu 

 Organiziranje dela na skupnih deloviščih 

 Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, zdravniški 

pregledi 

 Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom 

 Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo 

Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri  reševanju ljudi ob 

nezgodah. 

 

 


