
Športni vikend CŠOD Kranjska Gora 2018 

   

Kot vsako leto do sedaj, tudi v letu 2018 naše društvo organizira tridnevni zimski športni vikend 

v domu CŠOD Kranjska Gora.  

V letošnjem letu bo športni vikend tako organiziran od petka, 16. februarja, do nedelje, 18. 

februarja 2018. Namestitev v dom CŠOD Kranjska Gora je možna v petek od 15.00 ure naprej 

in penzion se začne z večerjo. Če boste želeli smučati že v petek, bomo v domu CŠOD Kranjska 

Gora od 10.00 ure naprej, da vam uredimo smučarske vozovnice. 

Prijave zbiramo preko elektronske prijave do 15. januarja 2018. Za dodatne informacije 

lahko pokličete Petro na telefon 041 949 585. 

Cena športnega vikenda vključuje prenočišče in hrano, razen turistična taksa, ki se plača 

dodatno. Na smučarske vozovnice je 20% popust na redne cene po ceniku RTC Žičnice 

Kranjska Gora – cenik v prilogi. V lastni režiji je prevoz tja in nazaj ter pijača. Uporaba 

posteljnine stane 4,40 € (priporočamo uporabo lastne posteljnine). Uporaba lastnih sobnih copat 

v domu je obvezna. 

CENIK ZA ČLANE  Starejši člani  Mlajši člani 

  18 let in več 14 - 17 let 5 - 13 let 

POLNPENZION + 

POLPENZIJON 58 € 44 € 29 € 

POLPENZION 54 € 41 € 27 € 

NOČITEV Z 

ZAJTRKOM 44 € 33 € 22 € 

TURISTIČNA 

TAKSA / DAN 1,27 € 0,63 € 0,63 € 

Opomba:  turistično takso ne plačajo otroci do 7. leta starosti 

Za otroke do 5 let s spremstvom (športnega vikenda se udeležijo tudi starši)  je udeležba 

brezplačna, če otrok spi s starši ali na lastnem pomožnem ležišču.Cena za nečlane je za 10€ 

višja glede na cenik članov (mladoletna oseba mora biti obvezno član društva). Brezplačna 

odjava je možnost je do 25.01.2018. Za odjave po tem datumu CŠOD zaračunava 20% celotne 

cene.  
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      CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA SEZONO 2017/2018 

CENIK  VOZOVNIC ODRASLI 
OTROCI 

(6- do14,99 let) 

SENIORJI 

(od 60 leta 

dalje) 

MLADINA 

(od 15-23,99 

let) 

Dnevna vozovnica   32,50  20  27 

Dnevna vozovnica 

 ( velja samo na 

štirisedežnici Kekec) 

 22 17 19 

Dnevna vozovnica za 

vlečnico Brsnina 
16 11 14 

Nočna vozovnica   22   15,50  20 

Dopoldanska 

( 9.00 – 13.00 ure) 
  27   17  22 

Po 11 uri   29  18,50  23,50 

Po 12 uri   25 
18 
   22 

Po 13 uri    23 16  20 

Po 14 uri   20 13,50  17,50 

 2  - urna vozovnica  23 16 20 

2 - DNEVNA  ( s sliko)   59 
  36 

   48 

3 - DNEVNA ( s sliko )   94 60  80 

    

    

    

    

    

    



    


