
Vrsta vozovnice Redna cena Predprodaja
do 31.10. / do 31.11.

Vrsta vozovnice Redna cena Predprodaja
do 31.10. / do 31.11.

Vrsta vozovnice Redna cena Predprodaja
do 31.10. / do 31.11.

DNEVNA 4-URNA 5-DNEVNA
odrasli 29 € 24,50 € / 27,50 € odrasli 26,50 € odrasli 116 €

mladina, seniorji* 24,50 € 21 € / 23,50 € mladina, seniorji* 22 € mladina, seniorji* 100,50 €

otroci** 17 € 14,50 € / 16 € otroci** 15,50 € otroci** 72 €

JUTRANJA 5-URNA 6-DNEVNA
odrasli 25,50 € 21,50 € / 24 € odrasli 27,50 € odrasli 130,50 €

mladina, seniorji* 22 € 18,50 € / 21 € mladina, seniorji* 23 € mladina, seniorji* 115 €

otroci** 15 € 13 € / 14 € otroci** 16 € otroci** 81 €

POPOLDANSKA 2-DNEVNA TEDENSKA
odrasli 23 € odrasli 51,50 € odrasli 144 €

mladina, seniorji* 18,50 € mladina, seniorji* 45 € mladina, seniorji* 129 €

otroci** 14 € otroci** 32,50 € otroci** 90 €

2-URNA 3-DNEVNA SEDEŽNICA
odrasli 20,50 € odrasli 75,50 € odrasli 4 €

mladina, seniorji* 17 € mladina, seniorji* 66 € mladina, seniorji* 3,50 €

otroci** 12 € otroci** 47 € otroci** 3 €

3-URNA 4-DNEVNA
odrasli 23 € odrasli 100 €

mladina, seniorji* 20 € mladina, seniorji* 86 €

otroci** 14 € otroci** 61 €

SMUČARSKE VOZOVNICE 2014/2015



Vrsta vozovnice Redna cena Predprodaja
do 31.10. / do 31.11.

Vrsta vozovnice Redna cena Predprodaja
do 31.10. / do 31.11.

Vrsta vozovnice Redna cena Predprodaja
do 31.10. / do 31.11.

PAKET 3× DNEVNA SEZONSKA PRENOSNA DNEVNA GRIČ*****
odrasli 74 € 70,50 € / 72 € odrasli 1350 € 1010 € / 1280 € odrasli 17 €

mladina, seniorji* 65 € 62 € / 63,50 € mladina, seniorji* 1350 € 1010 € / 1280 € mladina, seniorji*

otroci** 43,50 € 40,50 € / 42,50 € otroci** 1350 € 1010 € / 1280 € otroci** 11 €

PAKET 5× DNEVNA SEZONSKA SNEŽNI PARK*** JUTRANJA GRIČ
odrasli 123 € 104,50 € / 117 € odrasli 185 € / - odrasli 14 €

mladina, seniorji* 108,50 € 92 € / 103 € mladina, seniorji* 143 € / - mladina, seniorji*

otroci** 72,50 € 60,50 € / 69 € otroci** 117 € / - otroci** 9 €

PAKET 7× DNEVNA DNEVNA SNEŽNI PARK POPOLDANSKA GRIČ
odrasli 172,60 € 137 € / 164 € odrasli 17,50 € odrasli 13 €

mladina, seniorji* 151,70 € 121,50 € / 144 € mladina, seniorji* 15,50 € mladina, seniorji*

otroci** 101 € 80,50 € / 96 € otroci** 11 € otroci** 8 €

SEZONSKA PON-PET POPOLDANSKA SNEŽNI PARK
enotna cena 195 € odrasli 14,50 €

SEZONSKA mladina, seniorji* 12,50

odrasli 435 € 309 € / 415 € otroci** 9 €

mladina, seniorji* 335 € 238 € / 318 € ŠTUDENTSKA, DIJAŠKA****
otroci** 285 € 195 € / 271 € 14,50

SMUČARSKE VOZOVNICE 2014/2015

SMUČAJTE CENEJE – enodnevni smučarski izleti za organizirane skupine
PONEDELJEK - PETEK (velja v sezoni 
2014/2015, ne velja med 16.2. in 28.2.2015 
in med prazniki

Dnevna smučarska vozovnica Akcija (ponedeljek, torek) SOBOTE - NEDELJE - PRAZNIKI in 16.2. - 
28.2.2015 ter 31.12.2014

Dnevna smučarska vozovnica

Osnovne šole 10 € 8 € Osnovne šole 13 €

Mladina 11 € 8,50 € Mladina 16 €

Odrasli 20 € Odrasli 24 €



SMUČARSKE VOZOVNICE 2014/2015
OPOMBE
* Vozovnice  MLADINA / SENIORJI, SENIORKE  veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 
1988 do vključno letnika (letnik rojstva)  1999 in za osebe od dopolnjenega 60. leta dalje.  Seniorji  
/ ke nad 75 let starosti imajo brezplačno SEZONSKO vozovnico SENIORJI-MLADINA,   ob plačilu 
administrativnih stroškov za izdajo vozovnice (20 €). Ob nakupu je obvezna predložitev oseb-
nega dokumenta.
** Otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši) prejmejo dnevno  oz. sezonsko vozovnico brezplačno 
ob plačilu administrativnih stroškov (20 € - sezonska vozovnica), če se na žičniški napravi vozijo 
v naročju oz.spremstvu osebe, ki smučarsko vozovnico ima; otrok brez smučarske vozovnice ni 
zavarovan na žičniški napravi za primer odgovornosti upravljavca smučišča; otroci do 6 let (rojeni 
l. 2009, oz. mlajši), ki smučajo samostojno in, ki smučajo v smučarskih klubih, šolah in tečajih s 
trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico. Vozovnice OTROCI veljajo za 
osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 2000 do vključno letnika (letnik rojstva) 2008 (obvezna 
predložitev osebnega dokumenta).
*** Sezonska vozovnica SNEŽNI PARK dovoljuje en dostop dnevno s 6-sedežnico Počivalo ali 
4-sedežnico Brdo ter neomejeno koriščenje na vlečnici krožnik Dolina. Vozovnice v redni prodaji 
ni.
**** Nakup študentske oz. dijaške  vozovnice  za  ceno 14,50 € na osebo  oz.  skupaj 58 €  je 
mogoč,  ko štirje študentje oz. dijaki  skupaj na blagajni kupijo vozovnice. Vsak  študent oz. dijak  
posebej mora  blagajniku dokazati svoj status rednega študenta  oz. dijaka z veljavnim dokumen-
tom.  Študenti in dijaki, rojeni  leta  1988   do  leta 1999,  ki imajo status rednega ali izrednega  
študenta oz. dijaka,  so upravičeni do nakupa vozovnice po ceniku MLADINA. Ob nakupu morajo 
predložiti veljavno  potrdilo o vpisu. Študentsko oz dijaško vozovnico  lahko kupite  med poned-
eljkom in petkom, z izjemo  od 25.12.2014 do 1.1.2015 ter 8.2.2015,  ko vozovnice  niso v prodaji.
***** Vozovnica  GRIČ velja za enkraten dostop s  6-sedežnico Počivalo ali 4-sedežnico Brdo, ter 
za vožnjo na DVOSEDEŽNICI GRIČ.
Otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši) prejmejo dnevno  oz. sezonsko vozovnico brezplačno 
ob plačilu administrativnih stroškov (20 € - sezonska vozovnica, 1 € - dnevna, poldnevna), če 
se na žičniški napravi vozijo v naročju oz.spremstvu osebe, ki smučarsko vozovnico ima; otrok 
brez smučarske vozovnice ni zavarovan na žičniški napravi za primer odgovornosti upravl-
javca smučišča; otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši), ki smučajo samostojno in, ki smučajo

v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno otroško 
vozovnico

•	 Sezonska vozovnica PONEDELJEK – PETEK  je enotna, za vse starostne kategorije in velja od 
ponedeljka do petka. Ne velja v času praznikov, božično-novoletnih praznikov od 27. – 31.12. 
in  v času slovenskih zimskih počitnic.  Od 4.3.2015 dalje velja vse dni v tednu.

•	 Vozovnice iz prodaje PAKETI  so neprenosljive, imetniki imajo na dan smučanja 30 % popust 
pri uporabi bazena in savn v  Hotelu Cerkno  do 17:00.  Za savne so potrebne predhodne 
najave.

•	 Paketne vozovnice vključujejo: 3 × dnevna - en obisk, 5 × dnevna - dva obiska in 7 × dnevna 
- tri obiske bazena gratis.

•	 Sezonska vozovnica vključuje 5x obisk bazena gratis.
•	 Kupci sezonskih vozovnic v zadnjih treh sezonah so upravičeni do 10 brezplačnih obiskov 

bazena Cerkno.
•	 Kupci sezonskih vozovnic za sezono 2013/14 ob nakupu sezonske vozovnice za sezono 

2014/15 prejmejo dodaten 40% popust.

Predprodaja poteka  od 1.10. do 30.11.2014.  Možnost plačila na obroke s kreditnimi karticami 
NLB in čeki NKBM pri nakupu nad 150 €.                                                

Dnevne in poldnevne smučarske vozovnice veljajo v sezoni 2014/15 in v sezoni 2015/2016. 

Za vozovnice z veljavnostjo v  sezoni  2010/11 do 2012/13  je potrebno doplačilo (odrasli 
8  €, mladina 7 €, otroci 6 €) na blagajni SC Cerkno, na dan smučanja. Doplačilo za preostale 
nekoriščene dneve na PAKETNIH vozovnicah je enako kot pri ostalih vozovnicah, doplačajo pa se 
lahko samo na blagajni v Hotelu Cerkno.

Seznam prodajnih mest in dodatne cenike si lahko ogledate na www.ski-cerkno.com ali www.
hotel-cerkno.si.
9,5%  DDV  je vključen v ceno.                
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.



SMUČARSKE VOZOVNICE 2014/2015
SPREMSTVO SKUPIN*

Do 5 ur Nad 5 ur

Cena 60 € 65 €
*Za spremstvo je potrebna predhodna najava v Hotelu Cerkno (05 37 43 400, info@hotel-cerk-
no.si) ali SD Novinar (031 780 111, sola.smucanja@novinar-drustvo.si) vsaj tri dni pred željenim 
datumom.

SANKANJE*
Otroci Mladina Odrasli

Dostop s sedežnico 3 € 3,5 € 4 €
* Kot sankaška proga je pripravljen in zavarovan del smučišča ob progi Grič.

POHODNIŠTVO
Za skupine lahko organiziramo zimske pohodniške izlete dolžine do 4 ure. Cena vodenja izleta 
53 €.

Prosimo, da smučarske izlete najavite pisno (obvezno ) po telefaksu 05 374 34 33 ali na info@
hotel-cerkno.si.

Po predhodnem dogovoru za skupine v restavraciji na SC Cerkno pripravimo tudi topli obrok ali 
kosilo! 

Ponudba ne velja za organizacijo smučarskih tekmovanj! 

Splošni pogoji smučanja za organizirane skupine so priloga cenika in jih smučar z nakupom 
vozovnice  sprejema v celoti, prav tako tudi pogoje prodaje v sezoni 2014/2015.

SPLOŠNI POGOJI SMUČANJA ZA ORGANIZIRANE SKUPINE
•	 Cenik ˝smučajte ceneje˝ velja za organizirane, vnaprej pisno (mail, fax) najavljene skupine, z najmanj 

20 udeleženci, ki kupijo smučarske vozovnice. Ne velja za skupine nastanjene v destinaciji Cerkno.
•	 Organiziranim skupinam pripada gratis vozovnica za vsakega 21. smučarja. Če skupina ni bila pisno 

najavljena vsaj en dan prej, ne more uveljavljati gratis vozovnic!
•	 Za odrasle spremljevalce osnovno- in srednješolskih skupin, velja cena otroških oz. mladinskih vozo-

vnic, vendar ne več kot en spremljevalec na 12 smučarjev.
•	 Otroci do 14. leta starosti morajo na smučišču obvezno nositi zaščitno smučarsko čelado.
•	 Brez pisnega dovoljenja vodje smučišča, je na smučišču strogo prepovedana kakršnakoli organizacija 

smučarskih tekem, postavljanje smučarskih količkov, druge športne aktivnosti in dejavnosti, razen 
smučanja. 

•	 Za ponudnike turističnih storitev, cene in pogoji za organizirane skupine ne veljajo. 
•	 Poslabšanje vremena, veter, megla, zapora prog, prekinitev obratovanja  ali zastoj posameznih nap-

rav, niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
•	 Smučarji na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS pravili, v skladu z zakonom o 

varnosti na smučišču,  opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost ter 
po navodilih in opozorilih redarjev, nadzornikov in žičničarjev.

•	 Vse žičniške naprave delujejo po principu samopostrežbe - uporabnik katerekoli žičniške naprave, 
mora obvladati tehniko varnega vstopa in izstopa.

•	 Smučarji morajo ravnati po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo upora-
bljati tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.

•	 Otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši) prejmejo dnevno  oz. sezonsko vozovnico brezplačno ob 
plačilu administrativnih stroškov (20 € - sezonska vozovnica), če se na žičniški napravi vozijo v naročju 
oz.spremstvu osebe, ki smučarsko vozovnico ima; otrok brez smučarske vozovnice ni zavarovan na 
žičniški napravi za primer odgovornosti upravljavca smučišča; otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši), 
ki smučajo samostojno in, ki smučajo v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, 
potrebujejo veljavno otroško vozovnico

•	 Vozovnice so neprenosljive. Vsak poskus ali zloraba vozovnice ter kršenje pravil varnega smučanja  so 
v skladu z zakonom o varnosti na smučišču  razlog za takojšen in trajen odvzem vozovnice.

•	 Na zahtevo blagajnika, nadzornika ali druge uradne osebe, mora smučar, z ustreznim dokumentom 
dokazati upravičenost nakupa otroške ali mladinske vozovnice, prav tako tudi starši oz. spremljevalci, 
ki želijo prevzeti brezplačno otroško karto.

•	 Po direktivi Evropske unije, je otrokom pod 125 cm telesne višine dovoljen vstop na naprave samo v 
spremstvu odrasle osebe!

•	 V skladu z zakonom ( ZVSmuč. Ur.l. RS 3/2006, 17/2008 ) mora vsak izvajalec poučevanja pridobiti 
soglasje upravljavca,  ter izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v 16. členu. V prilogi vam pošiljamo 
obrazec, ki ga morate pred pričetkom poučevanja  izpolniti. En izvod vrnete na blagajni SC Cerkno, en 
izvod pa ostane vam.



NAJEM SMUČARSKE OPREME, ŠOLA SMUČANJA
ŠOLA SMUČANJA

Individualni tečaji (alpsko smučanje, deskanje, šola teka na smučeh)

1 oseba / 1 ura 27 €

2 osebi / 1 ura 37 €

3 osebe / 1 ura 47 €

1 oseba / 2 uri 44 €

Dodatna oseba / uro 6 €

Najem učitelja / dan 130 €

•	 individualne ure v skupini do 4 tečajnikov
•	 popust na ceno ure učenja od 9:00 do 10:00 in od 14:00 do 16:00 ure: 10%
•	 popusti: gostje, ki bivajo v Hotelu Cerkno in apartmajih Alpska perla, imajo pri plačilu z 

gotovino 20% popusta na vse individualne ure.

Skupine, vikend in tedenski tečaji (alpsko smučanje, deskanje, šola teka na smučeh)

5 dni × 2 uri 70 €

5 dni × 3 ure 90 €

5 dni × 4 ure 110 €

3 dni × 2 uri 50 €

Cene ne vključujejo smučarskih vozovnic.

Pisarna šole smučanja je odprta vsak dan v času obratovanja smučišča. Za tečaje in individualne 
ure se je potrebno prijaviti
vsaj dan pred željenim pričetkom.

Rezervacije in informacije šole smučanja: 031 780 111

NAJEM SMUČARSKE OPREME

Alpska oprema * Komplet Komplet 
brez čelade

Smuči + 
palice

Čevlji Palice Čelada

1. dan
Odrasli 23 € 21 € 16,50 € 6,50 € 4 € 4,50 €

Otroci** 19 € 16 € 12,50 € 6 € 3,50 € 4 €

4. dnevi
Odrasli 56 € 48 € 30 € 15 € 8 € 9 €

Otroci** 43 € 37 € 24 € 11 € 6 € 7 €

1. teden
Odrasli 98 € 84 € 52 € 27 € 14 € 16 €

Otroci** 75 € 64 € 42 € 19 € 10 € 12,50 €

* Na voljo so tudi tekaške smuči, čevlji in palice - cena komleta je 16 € / dan
** Otroci letnik 2000 (letnik rojstva) ali mlajši

Obvezna uporaba čelade velja za otroke do 14. leta starosti.

Snowboard Deska Deska + čevlji

1. dan 17 € 21 €

1/2 dneva (9:00 - 13:00 ali 12:00 - 16:00) 9,50 € 13,50 €

1. teden 54 € 73 €

Ostalo Sanke

1. dan 7 €

1/2 dneva (9:00 - 13:00 ali 12:00 - 16:00) 5,50 €

V kolikor oseba, ki si je izposodila opremo, zlomi palice ali povzroči škodo na smučeh, je dolžna 
to poravnati v višini 60% cene novega artikla. Ob izposoji opreme je potrebno deponirati
osebni dokument ali kopijo le-tega do vrnitve.
Izposojena oprema mora biti vrnjena do 15.30.


