
 

 

 

CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC 
KRANJSKA GORA  

SEZONA 2021/2022  

VOZOVNICE ODRASLI 
OTROCI 

(2015-2007) 

SENIORJI 
(1961 in starejši) 

MLADINA (2006-1998) 

Dnevna vozovnica 37,00 22,00 31,00 

Nočna vozovnica 26,00 18,00 24,00 

2 - urna vozovnica 27,00 18,00 23,00 

3 - urna vozovnica 29,00 19,00 24,00 

4 - urna vozovnica 30,00 20,00 26,00 

5 - urna vozovnica 34,00 21,00 27,00 

2 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 68,50 40,00 55,00 

3 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 107,00 68,00 90,00 

4 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 132,00 84,00 112,00 

5 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 160,00 102,00 135,00 

6 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 185,00 119,00 160,00 

7 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 210,00 131,00 175,00 

8 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 232,00 147,00 196,00 

9 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 250,00 155,00 209,00 

10 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi 273,00 168,00 225,00 

Žičko Otroški park KRANJSKA GORA OTROCI (mlajši od 10 let) 
Novo 2021/22 

 

Vse cene so v € in vključujejo DDV. Večdnevne vozovnice vključujejo nočno smuko.  



 

 

En otrok do 6 let v spremstvu enega starša smuča brezplačno v kolikor koristi kontrolnik vozovnic in napravo 
skupaj s staršem oz. spremljevalcem. V kolikor koristi napravo sam, potem potrebuje samostojno otroško 
smučarsko vozovnico. V primeru koriščenja smučarske šole oz. organiziranih tečajev potrebuje samostojno 
otroško smučarsko vozovnico. Otroške vozovnice ne veljajo v otroškem Žičko parku. 
Vse vrste vozovnic so neprenosljive in se jih ob zlorabi odvzame brez potrdila s strani zaposlenih RTC Žičnice, 
Kranjska Gora, d. d. 

Ob nakupu vozovnic za otroke, mladino in seniorje je potrebno na blagajni predložiti osebni dokument. 

Družba si pridržuje pravico do spremembe cen in vrste vozovnic brez predhodnega obvestila. 

Splošni pogoji poslovanja družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d. d. so v celoti objavljeni na spletni strani 
www.kr-gora.si.  

 

Kranjska Gora, 04. 05. 2021 
Direktor: Peter Wettengl 

 


