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SKI PASS SLOVENIA
Pogoji nakupa in uporabe SSV (Sezonske smučarske vozovnice) za
tekmovalce in trenerje za sezono 2018/2019
Prodaja SSV se bo pričela 20. septembra 2018. Veljavnost vozovnice je od 15.11.2018 do
5.5.2019. V tem obdobju bo mogoč prevoz z žičniškimi napravami na smučiščih, vendar le pod
pogojem, da bodo odprte tudi smučarske proge. V nasprotnem primeru (za namene pohodništva,
kolesarjenja, adrenalinskih parkov,...) vozovnica ne velja.
Izdelava SSV se bo izvajala na sedežu Združenja slovenskih žičničarjev-GIZ, Dimičeva 13,
Ljubljana.
1. NAKUP SSV:
Upravičenost do nakupa SSV za sezono 2018/19 imajo:
- kategorizirani tekmovalci-ke in cicibani-ke alpskih disciplin, deskarji, prosti slog in telemark,
- klubski trenerji in njihovi pomočniki,
- člani alpskega odbora SZS,
- pogodbeni sodelavci, partnerji in zaposleni na SZS skladno z medsebojno pogodbo.
2. CENE SSV IN PRAVILA V ZVEZI Z NAROČANJEM, PLAČILOM IN IZDELAVO VOZOVNIC:
Cene vozovnic (DDV je vključen):
- otroška
(letnik 2003 in mlajši):……………………………………….. 270,00 €,
- mladinska
(letnik 1998 -2002):…………………………. ………………. 410,00 €,
- odrasli
(letnik 1997 in starejši):……………………………….……… 440,00 €,
- člani alpskega odbora SZS:………………………………………………..…. 440,00 €,
- pogodbeni sodelavci, partnerji in zaposleni na SZS (skladno s pogodbo):440,00 €
Novi uporabniki morajo doplačati za brezkontaktno kartico (čip) 5 €. Stari kupci lahko vrnejo
nepoškodovane brezkontaktne kartice iz lanske sezone s podobo Active Slovenia in napisom
SKIDATA na zadnji strani levo zgoraj. Kartice dostavite na naslov: ZSŽ-GIZ, Dimičeva 13, 1000
Ljubljana. Upoštevale se bodo le kartice vrnjene do prejema potrdila o plačilu vozovnic. Druge
brezkontaktne kartice niso več uporabne in jih ni potrebno vračati.
Za nakup SSV je potrebno poslati izpolnjeno naročilnico na e-naslov, ki ga bo klubom in društvom
sporočila SZS. Le ta bo preverila upravičenost nakupa za vsakega navedenega posameznika na
naročilnici, ter jo posredovala nazaj klubu ali društvu in ZSŽ-GIZ. Na naročilnici bo za vsakega
upravičenca navedena cena vozovnice brez cene brezkontaktne kartice. Klub ali društvo mora po
prejemu potrjene naročilnice s strani SZS izvesti plačilo na TRR Združenja Slovenskih ŽičničarjevGIZ, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, št.: SI56 6100 0000 6414 763 odprt pri Delavski hranilnici.
Skupni vrednosti vozovnic na naročilnici se doda še znesek za brezkontaktne kartice (5 €).
Vrednost vrnjenih kartic iz lanske sezone se lahko odšteje, vendar le za tiste, ki so že bile
dostavljene na ZSŽ-GIZ.
Novi kupci in vsi tekmovalci-ke letnik 2007 in mlajši, ki so imeli SSV že v prejšnji sezoni, pošljejo
fotografijo v elektronski obliki na e-naslov danilo.brecelj@siol.net. Fotografije morajo biti take kot za
osebne dokumente (brez pokrival, šalov, zaščitnih očal,...), ne smejo biti starejše od 6 mesecev,
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morajo biti v jpg formatu in velikosti največ 800 KB. Jasno mora biti navedeno ime, priimek, datum
rojstva in klub. To velja še posebej v primeru, ko pošiljate več fotografij naenkrat. POZOR: vsaka
fotografija mora biti posebna datoteka. Več fotografij v eni datoteki ne bo mogoče uporabiti.
Vozovnice se bodo pričele izdelovati po prejemu potrebnih podatkov in fotografij. Prevzem
ali pošiljanje vozovnic pa bo možno po prejemu potrdila o plačilu in nepoškodovanih
brezkontaktnih kartic iz lanske sezone. V kolikor bodo podatki, fotografije, lanske kartice in
potrdila o plačilu prispela na ZSŽ-GIZ na isti dan, je prevzem ali pošiljanje vozovnic možno
po treh dneh.

3. UPORABA SSV:
Uporaba je možna na vseh smučiščih članicah Združenja slovenskih žičničarjev-GIZ.
POZOR: pred vstopom na žičniške naprave je nujna menjava vozovnic na naslednjih
smučiščih:
- Kope,
- Ribniško Pohorje
V času smučanja na teh smučiščih mora biti SSV deponirana na blagajni. Lastnik jo prejme ob
zaključku smučanja in vračilu nadomestne vozovnice.
4. IZDELAVA NADOMESTNE VOZOVNICE:
V primeru nedelovanja ali poškodovanja vozovnice je le to nujno dostaviti na ZSŽ-GIZ Dimičeva 13,
1000 Ljubljana. Po prejetem plačilu bo izdelana nadomestna vozovnica v času največ treh delovnih
dni od dostave. V ta čas ni všteto morebitno pošiljanje po pošti. Strošek izdelave nadomestne
vozovnice je 10 € in ga v primeru poškodovanja plača lastnik z nakazilom na zgoraj navedeni TRR.
V primeru izgube vozovnice je potrebno o tem nujno takoj obvestiti ZSŽ-GIZ (tel.:01 58 98 130,
mob.: 041 426 197 ali e-mail: danilo.brecelj@siol.net ) in blagajno smučišča, če se je izguba
zgodila na smučišču. Nadomestna vozovnica se v tem primeru izdela v času največ petih delovnih
dni od prejema obvestila. Strošek v višini 10 € plača lastnik z nakazilom na zgoraj navedeni TRR. V
primeru izgube vozovnice upravljavec lastniku ni dolžan izdati nadomestne vozovnice, lahko pa se
za to odloči.
Upravljavec smučišča lastniku nedelujoče vozovnice izda nadomestno vozovnico, vendar samo za
dan, ko se je vozovnica poškodovala, razen v primeru večdnevnega bivanja na smučišču (šola v
naravi, dopust…). Lastnik nedelujoče vozovnice je dolžan na ZSŽ-GIZ takoj zaprositi za izdelavo
nadomestne.
Navodilo upravljavcem v primeru nedelovanja vozovnice: lastniku se izda nadomestna dnevna
vozovnica (v izogib preprodaji zadržite osebni dokument) in o takih primerih poročate ZSŽ-GIZ. Za
potrebe obračuna SSV kopirajte poškodovane vozovnice in izdane nadomestne dnevne vozovnice
ter kopije posredujte na ZSŽ-GIZ.
Enako postopajte tudi v primeru, če se odločite, da nadomestno vozovnico izdate v primeru izgube.
5. ZLORABA SSV:
Lastnik SSV je odgovoren za zlorabo, ne glede na način zlorabe, niti glede na to s strani
katere osebe je bila vozovnica zlorabljena. Vsaka uporaba s strani neupravičene osebe
pomeni takojšen odvzem in preklic. O zlorabi vozovnice ZSŽ-GIZ obvesti SZS in matični klub
ali društvo. Lastnik zlorabljene vozovnice bo lahko kupil novo SSV za tekočo sezono
2018/19, za sezono 2019/20, ali za prvo naslednjo sezono, ko bo vozovnico kupoval, za ceno,
ki bo 10% višja od uradne cene.
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SZS in klube prosimo, da Pogoje prodaje in uporabe SSV 2018/19 nujno posredujejo kupcem
in njihovim staršem ali skrbnikom.
6. VRAČILO SORAZMERNEGA DELA KUPNINE:
V primeru poškodbe je uporabnik, ob predložitvi zdravniškega potrdila, upravičen do obračuna
sorazmernega dela kupnine. Sorazmerni del kupnine se obračuna za obdobje od datuma poškodbe
do uradnega konca zimske sezone. Za obračun sorazmernega dela kupnine se upošteva
smučarska sezona, ki traja od 15.12. 2018 do 5.5.2019. Za poškodbe nastale do 31.12.2018 se
sorazmerni del kupnine zmanjša za 10% kupnine, za poškodbe nastale po 31.3.2019 se sorazmerni
del kupnine ne obračunava. Obvestilo o poškodbi in vozovnico je potrebno posredovati na ZSŽGIZ takoj po poškodbi, najkasneje pa do 15.5.2019. Vloge dospele na ZSŽ-GIZ po tem datumu se v
nobenem primeru ne bodo upoštevale. V primeru, da bo v procesu kontrole ugotovljena uporaba
vozovnice po datumu poškodbe, se to smatra za zlorabo in zahtevek za obračun sorazmernega
dela kupnine bo zavrnjen.
7. UPORABA OSEBNIH PODATKOV:
Za nadzor uporabe SSV bo ZSŽ-GIZ zbiralo in uporabljalo osebne podatke lastnikov. Izjavljamo, da
se v druge namene osebni podatki ne bodo uporabljali in se bodo obravnavali v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov oziroma GDPR.
8. KONČNE DOLOČBE:
V izogib nesporazumom in zato, da bi upravičenci čim hitreje prišli do vozovnic, pozivamo klube in
društva, da natančno upoštevajo navedene določbe. Prednost pri izdelavi vozovnic bodo imeli klubi
in društva, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje.
Opozarjamo predvsem na zamude pri plačilu vozovnic iz prejšnje sezone. Vozovnice bomo pričeli
izdelovati šele po plačilu zapadlih obveznosti.
Za dodatne informacije se čim prej obrnite na ZSŽ-GIZ, tel. 01/58 98 130, GSM 041 426 197 ali email danilo.brecelj@siol.net.

V Ljubljani, 28.8.2018
Danilo Brecelj
Sekretar ZSŽ-GIZ

Prilogi:

- Naročilnica za SSV 2018/19 in
- dodatni pogoji nakupa (Upravičenost do nakupa SSV)

