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I N F O R M A C I J E 
 
Tečaj smučanja oz. deskanja v zvezni deželi Salzburg ureja Zakon o šolah smučanja in deskanja in velja v 
odgovornost tistim, ki iamjo za to ustrezno dovoljenje.  
 

1. Možnost upravljanja šole smučanja oz. deskanja v okviru oprvaljanja storitev, je v zvezni deželi 
Salzburg možna pod naslednjimi pogoji: 

a. Ponudnik storitev mora biti ustanovljen v državi članici EU ali EGP ali imeti podlago državne 
pogodbe v državi ter mora storitev dejansko tudi upravljati. Prav tako upravljanje storitve 
ob predložitvi dokazil v času upravljanja ne sme biti prepovedano. Poleg tega mora imeti 
dokazilo o ustreznem zavarovanju odgovornosti.  

b. Odobritev tečaja smučanja oz. deskanja poteka v sklopu uveljavljanja zakonodaje skupnosti. 
Ponudnik lahko storitev v Salzburgu upravlja le občasno, kar pomeni, da ni stalne, pogoste, 
redne ali neprekinjena dejavnost.  

c. Učitelji šole smučanja oz. deskanka morajo imeti ustrezno izobrazbo.  
i. Osebe, ki so samozaposlene, kar pomeni, da kot posameznik izvajajo šolo smučanja 

oz. deskanja, morajo biti usposobljeni z najvišjo stopnjo certificiranega učitelja 
smučanja ali deskanja oz. imeti enakovredno dokazilo o usposobljenosti. 

ii. Učitelji, ki so zaposleni v šolah smučanja oz. deskanja morajo imeti izobrazbo 
državno certificiranega učitelja smučanja oz. deskanja, nacionalnega učitelja 
smučanja oz. deskanja ali temu enakovredno izobrazbo.   

iii. V kolikor v okviru inšpekcijskega pregleda ne predloži enakovredne izobrazbe ali 
usposobljenost (s sklepom deželne vlade Salzburga), se lahko začasno odvzame 
zmogljivost in dovoljenje za izvajanje šole smučanja oz. deskanja takoj prekine in, 
če je potrebno, prepoveduje nadaljnje izvajanje dejavnosti.  
 

2. Pred prvim izvajanjem storitve v Salzburgu mora ponudnik storitev upoštevati naseldnji postopek:  
a. Pisno sporočanje s posebnim obrazcem na združenje učiteljev za smučanje oz. deskanje 

SBSSV Salzburg mora biti opravljeno 4 tedne pred pričetkom upravljanja storitve. 
Sporočanje je potrebno ponoviti vsako leto za ponavljajoče se storitve.  

b. Letnemu sporočanju morajo biti priloženi naslednji dokumenti v nemškem jeziku oz. sodno 
prevedeni v nemški jezik: 

i. Dokazilo o državljanstvu ponudnika storitev ter lokaciji šole smučanja oz. deskanja  
ii. Dokazilo o zakoniti ustanovitvi ponudnika storitev šole smučanja oz. deskanja ter dokazilo, 

da izvajanje storitve v matični državi članici v času predložitve ni prepovedana, niti začasno 
prepovedana.  

iii. Dokazilo o strokovni usposobljenosti ponudnika storitev/ šole smučanja in deskanja TER 
njegovih učiteljev  

iv. Dokazilo o zadostnega zavarovanja odgovornosti 
 

3. Pregled vloge in predloženih dokumentov: 
 
Upoštevati je potrebno naslednji postopek:  

a. V roku 1 meseca po prejemu pisne vloge ter (vseh) spremnih dokumentov vas bo SBSSV 
obvestil, ali se sokumenti pregledujejo oz. Vas obvestil o rezultatih pregleda. 
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b. SBSSV ponudnika v roku 1 meseca po prejemu prijave obvesti o morebitnih zamudah in 
njihovih razlogih ter o časovnem razporedu odločitve oz. ponudnika obvesti o morebitnih 
manjkajočih dokumentih.  

c. Končna odločitev se sprejme v roku dveh mesecev po prejemu popolne dokumentacije o 
vlogi.  

 
4. Preverjanje strokovne usposobljenosti: 
 
Preverjanje strokovne usposobljenosti ponudnika storitev oz. njegovih učiteljev izvaja deželna vlada 
Salzburga. 
 
5. Splošne določbe, katere je potrebno upoštevati: 

a. Vsi učitelji morajo zagotoviti potrebni materijal za prvo pomoč in so dolžni pomagati pri nesrečah na 
smučeh oz. deskanju na snegu – tudi pri udeležencih, ki niso udeleženci tečaja.  

b. Učitelji morajo udeležence tečaja poučiti o pravilnem vedenju na smučišču in pri vzpenjanju ter o 
alspkih nevarnostih.  

c. Učne ure smučanja oz. deskanja je potrebno izvajati v skladu s smernicami Zakona o šoli smučanja in 
deskanja Salzburg (glej § 13 Zakona o šoli smučanja in deskanja Salzburg).  

d. Delovanje šol za smučanje in deskanje na kraju samem ne sme biti oslabljeno.  
e. V primeru kršitev ali neskladnosti z določbami Zakona o šoli smučanja in deskanja Salzburg se lahko 

naložijo globe v višini do € 10.000,00. Nadzorni organi Zakona o šoli smučanja in deskanja so 
pristojni, da v primeru kršitve zakonskih določb Zakona o smučanju in deskanju Salzburg ustavijo 
učne ure smučanja oz. deskanja, naložijo varnost in aretirajo učitelje.  

 
 
 


