
Cenik smučarskih vozovnic sezoni 2021/22 

Sezona 2021/2022 
Tip vozovnice 

Vrsta vozovnice Cene so v € in 
vključujejo 

DDV. 
 

celodnevna odrasli 16,00 

otroci 9,00 

dijaki, študenti, seniorji 13,00 

Dnevna 4 – urna vozovnica odrasli 11,00 

otroci 6,00 

dijaki, študenti, seniorji 8,00 

Dnevna 2 - urna vozovnica 

 

odrasli 7,00 

otroci 3,00 

dijaki, študenti, seniorji 5,00 

Otroški poligon dnevna 

(smučanje, sankanje) 

vse kategorije 1,00  

Nočna – 3 urna vozovnica odrasli 10,00 

otroci 6,00 

dijaki, študenti, seniorji 8,00 

Nočna 2 - urna vozovnica 

 

odrasli 8,00 

otroci 4,00 

dijaki, študenti, seniorji 6,00 

PAKET A 
celodnevna vozovnica  
+ malica v hotelu 

20,00 EUR 

PAKET B 
4-urna vozovnica  
+ malica v hotelu 

16,00 EUR 

PAKET AA 
celodnevna vozovnica  
+ kosilo v hotelu 

25,00 EUR 

PAKET BB 
4-urna vozovnica  
+ kosilo v hotelu 

20,00 EUR 

vstop na poligon – smučarski 
tečaj, sankanje, šola v naravi 

otroci 2,00 EUR 

športni dan osnovnošolci 5,00 EUR 

 dijaki / študentje 6,00 EUR 
 

Za »key card« oz. za smučarsko vozovnico s čipom se plača 5€ kavcije. Le-ta se uporabniku vrne na glavni 
prodaji smučarskih vozovnic na blagajni Celjske Koče na podlagi vrnjenega »key carda«. Zadnji datum za 

vrnitev »key card« je 1.3.2022. 
 

Seniorji nad 70 let, slepi in slabovidni, gluhi, otroci s posebnimi potrebami koristijo brezplačno smučanje – plačajo samo key-card 
depozit 

Cenik velja od 16.12.2021 / Pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev poslovanja. 
 

POGOJI POSLOVANJA ZIMA 2021/2022 

 Cene so v € in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do nenapovedane spremembe cen in pogojev veljavnosti vozovnic. 

 Otroci do 6 let  v spremstvu staršev na žičniški napravi in pri prehodu kontrole vozovnic, smučajo brezplačno. 

 Vsi otroci, ki smučajo samostojno in/ali smučajo v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno otroško 

vozovnico. 

 Otroška vozovnica velja do 15. leta starosti  

 Mladi od 15. do 19. leta 

 Seniorji nad 65 let  

 Vozovnica s popustom- za otroke, mlade, seniorje, študente, invalide I. in II. kategorije in njihove spremljevalce, člane AS, GRS, ZUTS, SZS, 

ISIA, IVSI, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu. 

 Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oz. statusu. 

 Na zahtevo blagajnika, kontrolorja ali druge uradne osebe mora smučar, ki želi uveljaviti popust z ustreznim dokumentom dokazati upravičenost 

do popusta, prav tako tudi starši oz. spremljevalci za starost otroka. 

 Za organizirane skupine nad 20 smučarjev je 1 vozovnica brezplačna. 

 Za organizirane šolske skupine nad 12 smučarjev, ki na smučišču izvajajo pedagoški proces pod vodstvom strokovne osebe je 1 vozovnica 

brezplačna. 

 Pri nakupu tri ali večdnevne in sezonske smučarske vozovnice je obvezna fotografija. 

 Vozovnice niso prenosljive. Prenosljiva je zgolj sezonska prenosna vozovnica. 

 Vozovnicam s pretečeno veljavnostjo je veljavnost mogoče podaljšati z doplačilom, na prodajnem mestu, kjer so bile izdane. Novo izdane 

vozovnice veljajo eno zimsko sezono. Še veljavnih vozovnic ni mogoče podaljšati. 

 Vozovnice iz preteklih sezon katere niso magnetne in jih ni mogoče brati ni mogoče preverjati in podaljšati. 

 Družbi ne priznata nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice. 

 Zloraba vozovnic se kaznuje v skladu z določbami pogojev poslovanja. 

 


