
Na podlagi devetega odstavka 15. in drugega odstavka 21. člena Zakona o varnosti na 
smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) in v zvezi s Pravilnikom o reševanju na smučiščih
(Uradni list RS, št. 22/18) minister za zdravje objavlja 

JAVNI NATEČAJ
za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje, obdobno izpopolnjevanje in preizkus 

znanja reševalcev na smučiščih in izdajo potrdila o usposobljenosti

Naziv in sedež naročnika
Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana

I. 
(pravne podlage)

Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) bo na podlagi 15. člena Zakona o varnosti 
na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 52/08 – popr. in 
44/16 – ZVSmuč-1, v nadaljevanju: Zakon) za izvajanje usposabljanja, obdobnega 
izpopolnjevanja in preizkus znanja reševalcev na smučiščih na podlagi javnega natečaja 
podelilo javno pooblastilo osebi javnega prava, pravni osebi zasebnega prava ali 
samostojnemu podjetniku posamezniku (v nadaljevanju:  izvajalec). 

II. 
(predmet natečaja)

Javni natečaj za izbiro izvajalca za izvajanje usposabljanja, obdobno izpopolnjevanje in 
preizkus znanja reševalcev na smučiščih se objavlja z namenom, da ministrstvo pridobi 
izvajalce, ki bodo izpolnjevali pogoje in kriterije za izvajanje usposabljanja, obdobno 
izpopolnjevanje in preizkus znanja reševalcev na smučiščih v skladu z 21. členom Zakona in 
Pravilnika o reševanju na smučiščih (Uradni list RS, št. 22/18, v nadaljevanju: Pravilnik) 

Izvajalca za izvajanje usposabljanja, obdobno izpopolnjevanje in preizkus znanja reševalcev 
na smučiščih bo ministrstvo izbralo za izbrane vsebine reševanja na smučišču in za vsebine 
tehničnega dela usposabljanja – reševanje in prevoz poškodovancev po smučišču, vključno 
z znanjem smučarja za namen prevoza, skupaj. 

Program usposabljanja iz izbranih vsebin reševanja na smučišču obsega teoretična in 
praktična usposabljanja iz izbranih vsebin nujne medicinske pomoči v skupnem trajanju 30 
ur, za obdobno izpopolnjevanje pa 10 ur  pri čemer je poudarek na praktičnem 
usposabljanju.

Program usposabljanja iz tehničnih vsebin – reševanje in prevoz poškodovanca ali nenadno 
obolelega na smučišču obsega teoretična in praktična usposabljanja v skupnem trajanju 10 
ur, za obdobno izpopolnjevanje pa 5 ur.

Program usposabljanja je določen v Prilogi 2 Pravilnika.

III. (trajanje javnega pooblastila)

Javno pooblastilo se podeli za obdobje 5 let. 



IV. 
(pogoji za podelitev pooblastila)

Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja 
reševalcev na smučiščih ministrstvo podeli osebi javnega prava, pravni osebi zasebnega 
prava ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 ima odgovorno osebo za izvajanje javnega pooblastila, ki ima najmanj visokošolsko 
izobrazbo ustrezne smeri in izpolnjuje posebne kadrovske pogoje iz VI. točke tega 
javnega natečaja,

 ima zagotovljeno zadostno število izvajalcev in drugih strokovnih delavcev, ki 
izpolnjujejo posebne kadrovske pogoje iz VI. točke tega javnega natečaja,

 ima prostore in opremo za izvajanje javnega pooblastila iz VI. točke tega javnega 
natečaja,

 ni v postopku likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja,
 ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih javnih dajatev,
 niso podane okoliščine, na podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno sklepati, da 

nosilec javnega pooblastila ne bo ustrezno izvajal javnega pooblastila (npr. 
nelikvidnost, opravljanje dejavnosti, ki je nezdružljiva z izvajanjem javnega 
pooblastila).

V. 
(izbira izvajalca)

Pri izbiri izvajalca iz prejšnje točke se poleg izpolnjevanja pogojev upošteva tudi predlog 
programa usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkus znanja reševalcev na 
smučiščih, ki mora obsegati najmanj:

1. opredeljeni strokovni sodelavci za izvedbo programa usposabljanja;
2. opredeljeni strokovni sodelavci za izvedbo program obdobnega izpopolnjevanja;
3. program preizkusa znanja in usposobljenosti reševalcev na smučiščih, ki vsebuje:

 najmanj 20 že oblikovanih vprašanj iz izbranih vsebin reševanja na smučišču;
 najmanj 10 že oblikovanih vprašanj iz tehničnih vsebin – reševanje in prevoz 

poškodovanca ali nenadno obolelega na smučišču;
 najmanj dva scenarija z opredeljenimi merili za uspešno izvedbo iz izbranih 

vsebin reševanja na smučišču;
 najmanj en scenarij z opredeljenimi merili za uspešno izvedbo iz tehničnih 

vsebin – reševanje in prevoz poškodovanca ali nenadno obolelega na 
smučišču; 

4. vrednost ponudbe za izvajanje usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in 
preizkusa znanja reševalcev na smučiščih.

Za izpolnjevanje kriterijev iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka vlagatelj priloži dokumentacijo 
z zahtevanimi oblikovanimi dokumenti. Vrednost izvajanja storitve iz 4. točke prejšnjega 
odstavka se izkazuje s priloženo ponudbo. 

VI. 
(strokovni kadri in oprema)

Za izvajalca usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkus znanja reševalcev na 
smučiščih se lahko prijavi zainteresirana oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega 
prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki poleg meril iz IV. in V. točke tega javnega 
natečaja zagotavlja: 

 strokovne kadre za usposabljanje in obdobno preverjanje:



1. najmanj enega strokovnjaka s področja nujne medicinske pomoči, ki ima vsaj 
univerzitetno ali primerljivo stopnjo izobrazbe;

2. najmanj enega strokovnjaka s področja varnega gibanja v gorah in na 
smučišču, ki ima najmanj visokošolsko ali primerljivo stopnjo izobrazbe;

 opremo za usposabljanje in obdobno preverjanje reševalcev na smučiščih:
1. uporaba kabineta in učnih modelov, pripomočkov za usposabljanje iz izbranih 

vsebin nujne medicinske pomoči in PP;
2. uporaba smučišča, akia, teptalnega stroja ali motornih sani za usposabljanje 

varnega gibanja in transporta pacienta po smučišču 
 strokovne kadre za izvajanje preizkusa znanj in usposobljenosti za reševalce na 

smučišču:
1. najmanj tri strokovnjake s področja nujne medicinske pomoči, ki imajo najmanj 

univerzitetno ali primerljivo stopnjo izobrazbe in niso sodelovali pri 
usposabljanju;

2. najmanj tri strokovnjake s področja varnega gibanja v gorah in na smučišču, ki 
imajo najmanj visokošolsko ali primerljivo stopnjo izobrazbe in niso sodelovali 
pri usposabljanju;

 opremo za izvajanje preizkusa znanj in usposobljenosti za reševalce na smučišču:
1. uporaba kabineta in učnih modelov, pripomočkov za preverjanje 

usposobljenosti iz izbranih vsebin nujne medicinske pomoči;
2. uporaba smučišča, akia, teptalnega stroja ali motornih sani za preverjanje 

usposobljenosti varnega gibanja in transporta pacienta po smučišču;
 ima reference za izvajanje strokovnih nalog v javnem interesu na področju, za 

katerega kandidira,
 ima zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas, usposobljeno in pooblaščeno za 

vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, 
 ključne elemente odlične poslovnosti, ki vsebuje najmanj organigram organizacije,
 stalno pravno pomoč, ima vzpostavljene pritožne poti in mehanizme reševanja sporov 

ter strokovno svetovanje.

Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka vlagatelj predloži ustrezno listino oziroma 
dokumentacijo.

VII.  
(prijava na natečaj)

Javni natečaj se objavi na spletni strani ministrstva. 

Oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik 
vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za izbiro
Izvajalca za izvajanje usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkus znanja 
reševalcev na smučiščih, št. 6040-754/2020".

Kandidat prijavo pošlje na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana. 

Rok za vložitev prijave je 30 dni od objave tega javnega natečaja na spletni strani 
ministrstva.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene 
vlagateljem.

VIII. 
(postopek izbire izvajalca)



Ministrstvo bo imenovalo komisijo, ki bo v roku 15 delovnih dni po zaključku javnega natečaja 
pregledala prejete prijave.

Vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz IV., V. in VI. točke tega javnega natečaja, komisija lahko 
povabi na predstavitev programa usposabljanje in preizkus znanja in usposobljenosti.

Vlagatelju, ki izpolnjujejo pogoje iz IV., V. in VI. točke tega javnega natečaja in bo na podlagi 
predloga komisije izbran, minister za zdravje z odločbo podelil javno pooblastilo za izvajanje 
usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkus znanja reševalcev na smučiščih. 

Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po objavi javnega natečaja.

Pogoje za izvajanje javnega pooblastila mora nosilec javnega pooblastila izpolnjevati ves čas 
opravljanja dejavnosti. Javno pooblastilo mora izvajati zakonito, pravočasno ter na način, 
določen s tem javnim natečajem in veljavno zakonodajo.

Ministrstvo bo z izbranim izvajalcem sklenilo pogodbo, s katero bo natančneje določen način 
izvajanja javnega pooblastila. 

Tomaž Gantar
      

            Minister za zdravje

Številka: 6040-754/2020/1
Datum:   24. 9. 2020
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