
 

 (1) CENIK VOZOVNIC ZA TEK NA SMUČEH / Nordijski center Bonovec Medvode 2021/2022  
št. koda opis storitve cena brez cena z stopnja 

   DDV DDV DDV 

S. OSEBNE VOZOVNICE    

     

S0100 D DNEVNA vozovnica (velja 2 uri dnevno med 8.00 in 16.30 / 17.00 uro) 4,57 € 5,00 € 9,5 

S0103 V VEČERNA vozovnica (velja 2 uri dnevno med 17:00 in 21.00 uro) 5,48 € 6,00 € 9,5 

S0103 DPM DOPOLDANSKA vozovnica MLADI (velja 2 uri dnevno med 8.00 in 13.00 uro ob delovnikih) 2,74 € 3,00 € 9,5 

S0109 DPS DOPOLDANSKA vozovnica STAREJŠI (velja 2 uri dnevno med 8.00 in 13.00 uro ob delovnikih) 2,46 € 3,00 € 22 

T. VOZOVNICE ZA ORGANIZIRANO VADBO ŠPORTNIH DRUŠTEV    

 

T0110 1ŠD DNEVNA vozovnica za člane športnih društev in klubov SZS (velja 2 uri dnevno med 8.00 in 16.30 / 17.00 uro) 3,65 € 4,00 € 9,5 

T0112 1SZS1 DNEVNA za imetnike Modre kartice 2,74 € 3,00 € 9,5 

U. UPORABA POLIGONA ZA TEK NA SMUČEH    

(cena uporabe za 60 min) 

U0113  Uporaba poligona za tek na smučeh za športna tekmovanje 114,16 € 125,00 € 9,5 

U0114  Uporaba poligona za tek na smučeh za športna tekmovanje za člane Smučarske zveze Slovenije 77,63 € 85,00 € 9,5 

U0115  Uporaba poligona za tek na smučeh za športna tekmovanje za pravne in fizične osebe s sedežem v občini Medvode 63,93 € 70,00 € 9,5 

U0116  Priprava poligona za tek na smučeh za tekmovanje (cena za 60 min strojne ure) 57,38 € 70,00 € 22 

U0117  Pristojbina za poučevanje teka na smučeh na poligonu za tek na smučeh (cena za posameznega vadečega na dan) 27,05 € 33,00 € 22 
 

V. PRIPRAVA PROG ZA TEK NA SMUČEH V SLOVENIJI    

(cena priprave prog za tek na smučeh za 60 min strojne ure) 

V0118 Priprava prog za tek na smučeh v Sloveniji (cena za 60 min strojne ure) 110,66 € 135,00 € 22 

V0119 Priprava prog za tek na smučeh v občini Medvode (cena za 60 min strojne ure) 49,18 € 60,00 € 22 

V0120 Prevoz teptalca snega (cena za 1 km) 2,87 € 3,50 € 22 

V0121 Nalaganje teptalca snega za prevoz 32,79 € 40,00 € 22 

V0122 Čakalna ura prevoza teptalca snega 28,69 € 35,00 € 22 

 
 

• Postavko STAREJŠI lahko koristijo upokojenci, ki svojo identifikacijo izkažejo na blagajni z izkaznico upokojenca. 

• Postavko MLADI lahko koristijo mlajši od 18. let, ki svojo identifikacijo izkažejo na blagajni z osebno izkaznico. 

• Starejši od 70 let imajo med delavniki do 13. ure brezplačno vozovnico za tek na smučeh. Svojo identifikacijo izkažejo na blagajni z osebno izkaznico. 
 

       


