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Na podlagi 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS št. 50/07 in 61/08) in 18. člena Internega navodila o lastni 
dejavnosti v Ministrstvu za obrambo, šifra 017-04-7/2003-4, z dne 24. 2. 2003, izdaja 
minister za obrambo

C E N I K
SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA SMUČIŠČE VIŠEVNIK

I.

SMUČARSKE VOZOVNICE Obratovanje 
dveh žičniških 
naprav / eurov

Obratovanje 
ene žičniške 

naprave / 
eurov

Odrasli dnevna 15,00 13,00
Odrasli poldnevna 10,00 8,50
Otroci dnevna 10,00 8,50
Otroci poldnevna 8,50 7,50
Šolska dnevna 7,50 6,50
Šolska poldnevna 6,30 5,50
Dijaška, študentska, upokojenska 13,50 11,50
Dijaška, študentska, upokojenska 9,00 8,00
Veteranska dnevna 11,00 9,50
Veteranska poldnevna 7,50 6,50
Uslužbenci Ministrstva za obrambo, nekdanji pripadniki 
Slovenske vojske, koristniki počitniških kapacitet – 
apartmajev, pogodbeni pripadniki rezervne sestave in 
prostovoljci na služenju vojaškega roka - dnevna

10,00 8,50

Uslužbenci Ministrstva za obrambo, nekdanji pripadniki 
Slovenske vojske, koristniki počitniških kapacitet – 
apartmajev, pogodbeni pripadniki rezervne sestave in 
prostovoljci na služenju vojaškega roka - poldnevna

7,00 6,00

Enosmerna 1,00 1,00

V cene je vključen DDV.



II.

SPLOŠNI POGOJI

Nakup in veljavnost vozovnic

Dopoldanska vozovnica velja do 13.00 ure, popoldanska velja od 12.00 ure dalje. 

Otroška vozovnica velja za otroke od 5. leta do dopolnjenega 14. leta starosti. Otrok do 
5. leta starosti se vozi brezplačno v spremstvu staršev ali odrasle osebe. 

Do nakupa šolskih vozovnic so upravičene skupine otrok vzgojno-izobraževalnih 
zavodov. Ob nakupu 10 šolskih vozovnic je ena vozovnica za spremljevalca 
brezplačna. 

Dijaki in študenti predložijo veljavno dijaško oziroma študentsko izkaznico, upokojenci 
predložijo upokojensko izkaznico.

Veterani; člani ZVVS, Združenja Sever, Združenja borcev za vrednote NOB in Zveze 
slovenskih častnikov predložijo člansko izkaznico.

Pri nakupu vozovnice uslužbenci Ministrstva za obrambo predložijo službeno 
izkaznico. Nekdanji pripadniki Slovenske vojske predložijo izkaznico SVZ. Koristniki 
počitniških kapacitet - apartmajev so izključno osebe, navedene na napotnici SSZ za 
objekt Pokljuka, Depandansa ali Pokljuka, Vadbeni center in pri nakupu vozovnic 
predložijo napotnico ter identifikacijski dokument. Pogodbeni pripadniki rezervne 
sestave predložijo potrdilo Uprave za obrambo, prostovoljci na služenju vojaškega roka 
pa predložijo potrdilo enote, v kateri opravljajo dolžnost. 

Na zahtevo blagajnika, nadzornika smučišča ali druge uradne osebe mora smučar, ki 
želi uveljavljati popust, z ustreznim dokumentom dokazati upravičenost do popusta, 
prav tako starši oz. spremljevalci za otroka.

Upravljavec smučišča ne prizna nadomestila za izgubljene vozovnice.

Zloraba vozovnice se kaznuje z odvzemom.

Obratovanje smučišča

Obiskovalcem priporočamo, da se pred obiskom smučišč in pred nakupom smučarskih 
vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučiščih.

Poslabšanje vremena, megla, veter, zapora prog, prekinitev ali zastoj delovanja 
posameznih naprav, niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti 
vozovnice.

Smučar mora na smučišču ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih, da ne 
ogroža ali poškoduje sebe, drugega ali naprave. Smučar je dolžan upoštevati navodila 
nadzornika smučišča, delavcev žičnice, redarjev, odredb vseh opozorilnih in obvestilnih 
tabel in pravila FIS o varnem smučanju ter veljavno zakonodajo s področja varnosti na 
smučišču in žičnicah.



V času med 16.15 in 9.00 uro naslednjega dne, so vse smučarske proge in površine 
zaprte zaradi urejanja smučišč in zasneževanja. V času, ko so smučarske proge in 
površine zaprte, obiskovalci uporabljajo smučarske proge (za hojo, smuko, itd.) na 
lastno odgovornost. Uporaba le-teh je življenjsko nevarna. Obiskovalci so v vsakem 
primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila osebja upravljavca smučišča kot 
tudi zvočne in svetlobne signale na strojih.

Otroci do 14. leta starosti morajo na smučišču obvezno nositi zaščitne smučarske 
čelade (Uradni list, RS št. 17/08).

III.

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik smučarskih vozovnic za smučišče 
Viševnik I. in II. št. 410-30/2008-38 z dne 27.3.2009.

IV.

Soglasje k ceniku je dala Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 41011-
21/2013/3, z dne 23.12.2013.

Cenik začne veljati s 1. 1. 2014.

 Roman Jakič
MINISTER
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