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CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC  
 
 

 

Vrsta vozovnice   

sezonska dnevno-nočna odrasli 180,00 

otroci 100,00 

dijaki, študenti, seniorji 130,00 

sezonska nočna odrasli 150,00 

 otroci 90,00 

 dijaki, študenti, seniorji 100,00 

sezonska vozovnica MEGA odrasli 190,00 

 otroci 100,00 

 dijaki, študenti, seniorji 140,00 

celodnevna  odrasli 16,00 

otroci 9,00 

dijaki, študenti, seniorji 13,00 

nočna odrasli 14,00 

otroci 9,00 

dijaki, študenti, seniorji 11,00 

4 – urna - dnevna odrasli 12,00 

otroci 8,00 

dijaki, študenti, seniorji 10,00 

2 – urna - dnevna odrasli 10,00 

otroci 6,00 

dijaki, študenti, seniorji 8,00 

PAKET A  celodnevna vozovnica + malica v 
hotelu 

17,00 

PAKET B 4-urna vozovnica + malica v hotelu 15,00 

PAKET AA celodnevna vozovnica + kosilo v 
hotelu 

20,00 

PAKET BB 4-urna vozovnica + kosilo v hotelu 18,00 

vstop na poligon – smučarski tečaj, 

sankanje, šola v naravi 
otroci 2,00 

športni dan osnovnošolci 4,50 

dijaki / študenti 6,00 

 
 
OPOMBE: 

1. Pri sezonskih smučarskih vozovnicah je obvezna fotografija. 
2. V primeru, da smučišče obratuje le do lovskega doma se cena vozovnic zniža za 2,00 
EUR/vstopnico. 
3. Ob predložitvi lanskoletne sezonske vozovnice priznamo 20% popusta pri nakupu nove. 
4. Sezonska vozovnica MEGA vključuje smučarske vozovnice na smučiščih Golte (2X) in 
Rogla (2x) v času neobratovanja smučišča Celjska koča (prodaja samo v predprodaji). 



5. Urne vozovnice: čas veljavnosti urnih vozovnic je od prvega vstopa na žičniško napravo 
do izteka časa. 2 - in 4 - urne vozovnice veljajo samo za dnevno smuko. 
6. Brezplačna smuka:  
 - otroci do vključno 5. leta (v spremstvu staršev oz. spremljevalca)  
 - ne velja za otroški poligon za izvajanje smučarskih tečajev, športnih dni, šole v naravi 
 - seniorji od 70. leta naprej - (osebni dokument)  
 
7. Otroška: otroci od vključno 6. do vključno 14. leta 
    Dijaška: od 15. do dopolnjenega 18. leta oz. status dijaka (velja z izkaznico) 
    Študentska: status študenta (velja z izkaznico) 
    Odrasla: od 18. leta naprej 
    Seniorji: od 60. leta naprej 
 
8. Otroški poligon je namenjen otrokom, smučarjem začetnikom in otrokom sankačem. 
   
9. Vozovnice so neprenosljive.   
 
    Nadzornik na smučišču ima pravico vpogleda v smučarske vozovnice.   
    Zloraba vozovnic se kaznuje v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja.  
   
10. Predprodaja vozovnic poteka od 15. 10. 2014 do 30. 11. 2014.  
   
11. Popusti se med seboj ne seštevajo. 
 
12. Kupcem sezonskih vozovnic bo zagotovljeno najmanj 40 dni smučanja.  
 
13. Cenik velja od 1. 10. 2014 do konca smučarske sezone 2014/2015.  
      Pridružujemo si pravico do spremembe cen. 
 
 
 

      Ivan Pfeifer, univ. dipl. inž. 
direktor 


