
CENIK ENOTNIH SEZONSKIH SMUČARSKI VOZOVNIC (ESSV AS) 
SEZONA 2012/2013 

 
 

INDIVIDUALNA ESSV AS  
 

Odrasli                     599,00 EUR Seniorji, mladi    499,00 EUR                   Otroci do 14 let    399,00 EUR 

 
Velja na smučiščih Krvavec, Rogla, Cerkno, Golte, Vogel, Kranjska gora, Mariborsko Pohorje, Sviščaki, 
Javornik, Ribniško Pohorje, Kope, Soriška planina, Stari vrh, Trije kralji, Celjska koča. Na smučiščih, 
kjer ponujajo nočno smuko je le-ta vključena, razen na Starem vrhu. 
 

 
DRUŽINSKE ESSV AS VOZOVNICE 
 

1  1 STARŠ,  1 OTROK 680,00 EUR 

2  1 STARŠ,  2 OTROKA  760,00 EUR 

3               1 STARŠ,  3 OTROCI 840,00 EUR 

4 1 STARŠ,  1 MLADOSTNIK 930,00 EUR 

5 1 STARŠ, 2 MLADOSTNIKA 1.120,00 EUR 

6 1 STARŠ, 3 MLADOSTNIKI 1.390,00 EUR 

7 1 STARŠ, 1 MLADOSTNIK, 1 OTROK 910,00 EUR 

8 1 STARŠ, 2 MLADOSTNIKA, 1 OTROK 980,00 EUR 

9 1 STARŠ, 2 MLADOSTNIKA, 1 OTROK 1.190,00 EUR 

10 2 STARŠA, 1 OTROK 910,00 EUR 

11 2 STARŠA, 2 OTROKA 980,00 EUR 

12 2 STARŠA, 1 MLADOSTNIK, 1 OTROK 1.190,00 EUR 

13 2 STARŠA, 2 MLADOSTNIKA 1.390,00 EUR 

14 2 STARŠA, 1 MLADOSTNIK 1.120,00 EUR 

15 PARTNER 950,00 EUR 

16 STARA STARŠA PARTNERJA 850,00 EUR 

17 1 STARŠ, 2 MLADOSTNIKA 1.120,00 EUR 

18               STARI STARŠ, VNUK  variabilna cena 
 (1 stari starš 380 EUR, 1 vnuk 160 EUR)  

 
 
Velja na smučiščih Krvavec, Rogla, Cerkno, Golte, Vogel, Stari vrh, Soriška planina, Javornik, Trije 
kralji, Celjska koča, Sviščaki. 
 
 

6 - DNEVNA ESSV AS  
(Smučanje šest zaporednih dni na katerem koli od slovenskih smučišč. Vključuje tudi nočno smuko.) 
 

Odrasli     159,00 EUR Seniorji, mladi        139,00 EUR                   Otroci do 14 let       89,00 EUR 

  
  

 



POGOJI NAKUPA IN UPORABE ENOTNE SEZONSKE SMUČARSKE VOZOVNICE 
(kratko: ESSV AS) 

  
Izbirate lahko med naslednjimi smučarskimi vozovnicami: 

- Individualna enotna sezonska smučarska vozovnica (individualna ESSV AS), 
- Družinska enotna sezonska smučarska vozovnica (družinska ESSV AS), 
- 6 – dnevna turistična smučarska vozovnica (6-dnevna ESSV AS). 

 
Katerakoli enotna sezonska smučarska vozovnica ESSV AS je istočasno tudi kartica ugodnosti Active 
Slovenia z veljavnostjo od 1.12.2012 do 31.5.2013. Z njo lahko koristite ugodnosti Active Slovenia, ki 
jih ponujajo partnerji projekta Active Slovenia (več na www.activeslo.com). Pogoji nakupa, uporabe 
in veljavnosti ESSV AS so navedeni v nadaljnjem tekstu. 
  
ESSV AS in istočasno kartica ugodnosti Active Slovenia je last vsakega posameznika in je 
neprenosljiva. V primeru zlorabe se vozovnica odvzame brez možnosti vračila ali denarnega 
nadomestila. 
  
 Hendikepiranim osebam nudimo na ESSV AS dodatne popuste: 

- invalidi:   10 %, 
- slepi:      100 % za slepega, 50 % za spremljevalca, 
- gluhonemi:  10 %. 

  
Na vozovnicah bodo navedena naslednja imena posameznih vozovnic: 

- Individualna sezonska smučarska vozovnica, 
- Družinska sezonska smučarska vozovnica, 
- 6-dnevna turistična smučarska vozovnica 

  
V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo pogoje za nakup ESSV AS: 
  

1. Individualna ESSV AS: 
  
Za otroke do 6 leta (letnik 2007 in mlajše) se plača samo KeyCard in izdelava vozovnice v vrednosti 10 
€. Do naročila te vozovnice so upravičeni le otroci iz družine v kateri vsaj ena oseba iz skupine odrasli, 
mladinci ali seniorji kupi individualno ESSV AS. Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem 
naslovu (izdaja Upravna enota) ali dokazovanje družinske relacije (rojstni listi od vnuka do starega 
starša). 
  
S to vozovnico lahko smučate na vseh večjih slovenskih smučiščih razen na Kaninu. Na smučiščih, ki 
ponujajo nočno smuko je le-ta vključena, razen na Starem vrhu. Na smučiščih, ki niso v sistemu 
Rikom, je potrebno vozovnico predložiti na blagajni, kjer jo evidentirajo in izdajo dnevno vozovnico: 
 
- Mariborsko Pohorje vključena nočna smuka / prodaja in izdelava vozovnic 
- Kope               vključena nočna smuka / prodaja vozovnic 
- Ribniško Pohorje    vključena nočna smuka / prodaja vozovnic 
- Kranjska Gora       vključena nočna smuka 
- Rogla                vključena nočna smuka / menjava vozovnice / prodaja vozovnic               
- Krvavec             menjava vozovnice / prodaja vozovnic 
- Vogel              prodaja vozovnic                               
- Cerkno               prodaja vozovnic 
- Stari vrh          menjava vozovnice                         
- Soriška planina     menjava vozovnice 



- Javornik            vključena nočna smuka / menjava vozovnice         
- Golte               menjava vozovnice / prodaja vozovnic               
- Celjska koča     vključena nočna smuka / menjava vozovnice / prodaja vozovnic               
- Trije kralji     menjava vozovnice         
- Sviščaki            menjava vozovnice         
  
Naročilo in prodaja vozovnic 
 

- Rok izdelave vozovnic naročenih in plačanih na smučarskih centrih (razen na Mariborskem 
Pohorju), ali naročenih na spletni strani je največ 3 delovne dni od prejema plačila, fotografije 
in zahtevanih potrdil. Pošiljanje po pošti ni vključeno v rok treh dni. Vozovnice se izdelujejo 
na RIKOMU ali ZSŽ-GIZ. 

- Cena smučarske vozovnice vključuje izdelavo in pošiljanje smučarske vozovnice po pošti. 
  
Pogoji 
 
Za nakup individualne ESSV AS potrebujete: 

- fotografijo (v digitalni obliki pošljete na E-naslov izdelovalca-dogovor na blagajni), 
- osebni dokument ali fotokopijo le-tega s katerim se izkazuje identiteta in starost, 
- plačilo v gotovini, po predračunu (pred prevzemom vozovnic), s kreditnimi karticami.  

  
Pogoji uporabe individualne ESSV AS: 

- Imetniki teh vozovnic so dolžni upoštevati pogoje poslovanja upravljavca smučišča, ki ga 
nameravajo obiskati. 

  
Ostalo: 

- Individualna ESSV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja za imetnika kartice. Smučar je z 
njo zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča. 

- V primeru poškodbe imetnika vozovnice se pri nakupu ESSV AS za naslednjo smučarsko 
sezono prizna sorazmerni popust glede na izkoriščenost  vozovnice. Sezona traja od 
15.12.2012 do 5.5.2013. Za poškodbe nastale po 31.3.2013 se sorazmerni popust ne 
priznava. Na združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana je obvezno 
čim prej predložiti ustrezno zdravniško potrdilo in vozovnico, najkasneje pa do 15. 5. 2013. V 
primeru, da bo ugotovljena uporaba vozovnice po datumu poškodbe, se to smatra za zlorabo 
vozovnice in zahtevek za obračun sorazmernega dela kupnine bo zavrnjen. 

- Izgubo vozovnice sporočite prodajnemu mestu, kjer ste jo kupili. Priporočamo, da si ob 
nakupu prepišete in hranite serijsko številko vozovnice. Strošek izdelave nove vozovnice je 
10,00 €. 

- Če se v postopku izdelave vozovnic ugotovi, da kupci ne izpolnjujejo pogojev nakupa, se 
vozovnice ne izdelajo in kupnina vrne na izbrani račun kupcev. 

- Cene so informativne, pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev. 
  

2. Družinska ESSV AS 
  
S to vozovnico lahko smučate na večjih slovenskih smučiščih: 
 
- Rogla                prodaja in izdelava vozovnic         
- Krvavec             prodaja in izdelava vozovnic 
-  Vogel                prodaja vozovnic / menjava vozovnice         
- Cerkno              prodaja vozovnic / menjava vozovnice                                        
- Stari vrh                                                                               
- Soriška planina      menjava vozovnice         



- Javornik             menjava vozovnice         
- Golte              prodaja in izdelava vozovnic         
- Celjska koča        prodaja in izdelava vozovnic         
- Trije kralji         menjava vozovnice         
- Sviščaki              menjava vozovnice         
  
Cena smučarske vozovnice ne vključuje nočne smuke. Imetniki lahko uveljavljajo boniteto, ki pripada 
imetnikom kartice Active Slovenia. Višina bonitete je v skladu s politiko bonitet posameznega 
smučišča. 
  
Pogoji za nakup družinske ESSV AS: 
 

- družinski paketi so samo od številke 1 do 14. Paket 15, 16 in 17 so namenski 
- zakonca, starša ali življenjska partnerja z otroci in/ali mladostniki, ki so prijavljeni in živijo na 

skupnem naslovu 
- v družinskem paketu se lahko kupijo največ 4 karte 
- v primeru petega člana ali več, se izda brezplačna karta proti plačilu medija, to je 10,00 €, 

vendar samo za otroke 
- ugodnost družinskega paketa se lahko koristi le ob nakupu vseh kart naenkrat 
- nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu 
- lastnik individualne ESSV AS ali vozovnice za tekmovalce in trenerje (SSV) se ne more šteti 

tudi za člana pri nakupu družinske ESSV AS 
  
Kategorije: 

- otrok: 6 - 14 leta 
- otroci mlajši od 6 let (letnik 2007 in mlajši) dobijo brezplačno karto proti plačilu medija, to je 

10,00 €. POZOR: To ni peti član. Vsak otrok iz družine, ki je kupila družinske ESSV AS, starosti 
pod 6 let dobi karto brezplačno zaradi gondol, itd. 

- mladostnik: 15 do 18 let 
  
Partner karta: 

- Velja samo za zakonce in življenjske partnerje, ki živijo na istem naslovu. Ne veljajo 
kombinacije s starši, sorodniki ali prijatelji.   

- Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota). 
- Ugodnost partner paketa se lahko koristi le ob nakupu obeh kart naenkrat. 

  
Senior partner karta: 

- Velja za zakonce in življenjske partnerje, ki živijo na istem naslovu. Ne veljajo kombinacije s 
starši, sorodniki ali prijatelj. 

- Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota). 
- Senior partner karto lahko kupijo pari, ki izpolnjujejo prejšnji alineji in so stari 65 let ali več. 
- K paketu senior partner se vnuki ne dodajajo. 
- Ugodnost senior partner paketa se lahko koristi le ob nakupu obeh kart naenkrat. 

  
Stari starši in vnuki: 

- Paket stari starši - vnuki je variabilen. Število starih staršev je max. 2, število vnukov je max. 4 
- Na starega starša so lahko kupijo do največ 2 karti za vnuka. Vnuk se vedno vrednoti v 

vrednosti 160 €. 
- Stari starš ni nujno star  65 let, lahko je mlajši. 
- Za dokazovanje družinske relacije je potrebno ustrezno potrdilo (rojstni listi od vnuka do 

starega starša). 
- Ugodnost  paketa stari starš in vnuk se lahko koristi le ob nakupu vseh kart naenkrat. 



 
Posebne kombinacije: 

- Osebe stare med 19 in 25 let, ki še niso zaposlene lahko ob predložitvi ustreznega dokazila 
(veljavna študentska izkaznica) in ob predložitvi dokazila o bivanju na skupnem naslovu 
kupijo karto iz paketov pod kategorijo mladostnik. 

- Ločeni starši in njihovi biološki otroci, ki ne bivajo na skupnem naslovu lahko koristijo 
ugodnosti družinskih paketov ob predložitvi ustreznega dokazila (rojstni list). 

  
Za nakup družinske ESSV AS potrebujete: 

- Fotografijo formata za osebni dokument za vsakega člana družine. Fotografije zadržimo za 
morebitno izdelavo vozovnic za naslednje sezone, na vašo zahtevo vam jih vrnemo. 

- Osebni dokument ali fotokopijo le-tega za vsakega člana družine posebej, s katerim se 
izkazuje identiteta, bivanje na skupnem naslovu in starost. 

- Plačilo v gotovini, po predračunu (pred prevzemom vozovnic), s kreditnimi karticami. 
  
Pogoji uporabe družinske ESSV AS: 

- Imetniki družinskih smučarskih vozovnic so dolžni upoštevati pogoje poslovanja upravljavca 
smučišča, ki ga nameravajo obiskati. 

  
Ostalo: 

- Kartica (medij oz čip) na kateri je smučarska vozovnica je uporabljiva večkrat. Imetnike kartic 
prosimo, da jih hranijo za  uporabo v naslednjih sezonah. 

- Družinska ESSV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja za imetnika kartice. Smučar je z njo 
zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča. 

- V primeru poškodbe imetnika vozovnice se pri nakupu ESSV AS za naslednjo smučarsko 
sezono prizna sorazmerni popust glede na izkoriščenost  vozovnice v sezoni nastanka 
poškodbe. Sezona traja od 15.12.2012 do 5.5.2013. Za poškodbe nastale po 31.3.2013 se 
sorazmerni popust ne priznava. Na združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Dimičeva 13, 1000 
Ljubljana je obvezno čim prej predložiti ustrezno zdravniško potrdilo in vozovnico, najkasneje 
pa do 15. 5. 2013. V primeru, da bo ugotovljena uporaba vozovnice po datumu poškodbe, se 
to smatra za zlorabo vozovnice in zahtevek za obračun sorazmernega dela kupnine bo 
zavrnjen. 

- Izgubo vozovnice sporočite prodajnemu mestu, kjer ste jo kupili. Priporočamo, da si ob 
nakupu prepišete in hranite serijsko številko vozovnice. Strošek izdelave nove vozovnice je 
10,00 €. 

- Točnost navedenih podatkov se bo preverjala na Združenju slovenskih žičničarjev v povezavi 
z ustreznimi pravnimi inštitucijami. Vozovnice z netočnimi in zavajajočimi podatki bodo 
blokirane na vseh smučiščih. Zloraba se kaznuje z odvzemom vozovnic brez možnosti vračila 
kupnine. 

- Če se v postopku izdelave vozovnic ugotovi, da kupci ne izpolnjujejo pogojev nakupa, se 
vozovnice ne izdelajo in kupnina vrne na izbrani račun kupcev. 

- Cene so informativne, pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev. 
  

3.  6-dnevna ESSV AS: 
  
S to vozovnico lahko smučate šest zaporednih dni na katerem koli od slovenskih smučišč. Vsak dan 
lahko izberete drugo smučišče po lastni izbiri. Vozovnica vključuje tudi nočno smuko. 
  
Naročilo in prodaja vozovnic: 

- vozovnica se izdela takoj ob plačilu na blagajni smučišča, 
- cena smučarske vozovnice vključuje izdelavo in pošiljanje smučarske vozovnice po pošti. 

  



 
Pogoji: 
 
Za nakup 6-dnevne ESSV AS potrebujete: 

- fotografijo formata za osebni dokument (v digitalni ali klasični obliki). 
- plačilo v gotovini, po predračunu (pred prevzemom vozovnic), s kreditnimi karticami. 

  
Pogoji uporabe  6-dnevne ESSV AS: 

- Imetniki 6-dnevne  ESSV AS so dolžni upoštevati pogoje poslovanja upravljavca smučišča, ki 
ga nameravajo obiskati. 

- Pri prihodu na druga smučišča je potrebno vozovnico predložiti na blagajni, kjer jo 
evidentirajo in po potrebi izdajo dnevno vozovnico. 

 
Ostalo: 

- 6-dnevne ESSV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja za imetnika vozovnice. Smučar je z 
njo zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča. 

- 6-dnevna ESSV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja za imetnika kartice. Smučar je z njo 
zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča. 

- V primeru poškodbe imetnika vozovnice se pri nakupu ESSV AS za naslednjo smučarsko 
sezono prizna sorazmerni popust glede na izkoriščenost  vozovnice. Za poškodbe nastale 
zadnji, šesti dan uporabe vozovnice se sorazmerni popust ne priznava. Smučarskemu centru, 
kjer ste vozovnico kupili je  obvezno čim prej predložiti ustrezno zdravniško potrdilo in 
vozovnico, najkasneje pa do 15. 5. 2013. V primeru, da bo ugotovljena uporaba po datumu 
poškodbe, se to smatra za zlorabo vozovnice in zahtevek za obračun sorazmernega dela 
kupnine bo zavrnjen. 

- Izgubo vozovnice sporočite prodajnemu mestu, kjer ste jo kupili. Priporočamo, da si ob 
nakupu prepišete in hranite serijsko številko vozovnice. Strošek izdelave nove vozovnice je 
10,00 €. 

- Cene so informativne, pridružujemo si pravico do sprememb cen in pogojev. 
 


