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Cene veljajo ob 
naročilu vsaj 15 vozovnic 
ali vozovnic v vrednosti 
nad 200 €:

SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH

INFORMACIJE O SMUČARSKIH 
VOZOVNICAH:
STC STARI VRH d.o.o.,  
Sv. Lenart 51, 4227 Selca
gsm: +386 (31) 663 235
e: info@starivrh.si,  
www.starivrh.si

POPUSTI IN
SPLOŠNE
INFORMACIJE
(1) Poldnevna dopoldanska karta
velja od 9.00 do 13.00, poldnevna
popoldanska od 12.00 do 16.00
ure, nočna od 19.00 do 22.00 ure.
(2) Otroška karta velja za osnovnošolce

(3) Za dnevne in več dnevne vozov-
nice je kavcija 5 €.

(4) Otroci do 5. leta smučajo brezplačno v
spremstvu staršev vkolikor ne koristijo svo-
jega prostora na žičniški napravi.

(5) Mladinska karta velja z ustreznim po-
trdilom do 26. leta (z osebnim dokumen-
tom).

(6) Popusti za člane Smučarske zveze Slo-
venije, imetnike olimpijske kartice in smu-
čarske učitelje se dodeljujejo po pravilniku
GIZ-a žičničarjev Slovenije.

(7) Seniorji: so moški nad 60 let, ženske
nad 55 let.

(8) STC STARI VRH pričakuje 60 obrato-
valnih dni v sezoni.

(9) Smučarske karte veljajo za eno osebo,
kateri je bila izdana - razen prenosljivih.

(10) Sezonsko vozovnico »Občan« lahko
kupijo samo stalno stanujoči občani občin
Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka.

(11) Enosmerna vozovnica za smučarje:
sedežnica, vlečnica 5 €

(12) Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in
zahtevati kupnine

(13) Popusti se ne seštevajo!

(14) DDV je vključen v ceni.

(15) Vsaka zloraba se kaznuje z odvze-
mom.

CENIK SMUČARSKIH 
VOZOVNIC

Predprodaja Redna cena

DNEVNA
odrasli 19 € 21 €
otroci 12 € 14 €
mladina, seniorji 17 € 19 €
POLDNEVNA
odrasli 16 € 18 €
otroci   9 € 10 €
mladina, seniorji 13 € 15 €
NOČNA
odrasli 16 € 18 €
otroci   9 € 10 €
mladina, seniorji 13 € 15 €

(letnik 2007 in mlajši).

Sv. Lenart, 27. 09. 2021

do  05. 12. 2021 od  06. 12. 2021
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