
 

 

 

PRAVILA IN POGOJI UPORABE TEKAŠKIH PROG 
NORDIJSKI CENTER PLANICA 

SEZONA 2021 / 2022 
 
 

1. OBISKOVALCEM IN UPORABNIKOM PRIPOROČAMO 
 
(1) Da se pred nakupom vstopnic za tek na smučeh prepričate o vremenskih in obratovalnih  
razmerah na tekaških progah. 
(2) Da informacije o stanju na tekaških progah preverite na: 
- spletni strani NC Planica: www.nc-planica.si.  
- recepciji Osrednjega objekta za smučarske teke (OOST) ali v Hotelu Dom Planica 
- tel.: 031 689 806 ali 041 700 917  
- e-mail: info@nc-planica.si  
Informacije o stanju prog si lahko zagotovite tudi na ostalih uradnih prodajnih mestih. 
(3) Da se na tekaške proge podate primerno opremljeni, z brezhibno opremo za tek na  smučeh 
in primernimi oblačili. 

 
2. NAKUP IN VELJAVNOST VSTOPNIC 

 
(4) Nadzor vstopnic izvaja  upravljavec tekaških prog, tj. Zavod za šport Republike Slovenije 
Planica (Nordijski center Planica) 
(5) Vstopnice se lahko po veljavnem ceniku kupijo osebno (ali pravne osebe z naročilnico) na 
prodajnih mestih samo v obratovalnem času: Nordijski center Planica (Osrednji objekt za 
smučarske teke ali Hotel Dom Planica) in prodajno mesto Ponca. Tedenske in sezonske vstopnice 
je možno kupiti samo na recepciji Osrednjega tekaškega objekta v NC Planica. Tedenska oziroma 
sezonska vstopnica je poimenska, ni prenosljiva in ni zamenljiva. Uporablja jo lahko samo oseba, 
ki je navedena na tedenski oziroma sezonski vstopnici. Tedenska oziroma sezonska vstopnica 
mora biti obvezno opremljena z verodostojno fotografijo imetnika. Imetnik tedenske oziroma 
sezonske vstopnice mora fotografijo priložiti osebju na blagajni ob nakupu vstopnice. 
(6) Vstopnice veljajo na območju tekaških prog v upravljanju Zavoda za šport RS Planica.  
(7) Prodaja in nadzor vstopnic poteka preko pooblaščenih prodajnih mest. 
(8) Obiskovalci so dolžni pooblaščeni osebi na tekaških progah kadarkoli in kjerkoli na  njegovo 
zahtevo pokazati vstopnico. 
(9) Pri že kupljenih vstopnicah ni mogoče spreminjati veljavnosti. 
(10) Dnevne vstopnice omogočajo večkratni dostop in sestop s tekaških prog. Dnevne vstopnice 
veljajo samo za dan nakupa. Vstopnice imajo dnevno veljavnost od 8.ure do 17.ure (oziroma do 
20.ure na območju razsvetljene proge v NC Planica).  
(11) Vstopnice veljajo eno zimsko sezono. Še veljavnih vstopnice ni mogoče podaljšati. 
(12) Zamenjati je mogoče samo tisto poškodovano vstopnico, na kateri se lahko preveri 
veljavnost oz. neizkoriščenost vstopnice. Za izgubljene vstopnice je odgovoren uporabnik sam in 
se ne izdajajo ponovno. 
(13) Registrirani tekmovalci nordijskih športnih društev in klubov ter SZS in njihovi trenerji 
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vstopnice prevzemajo izključno v Nordijskem    centru Planica (Recepcija v osrednjem objektu za 
smučarske teke). Na skupino (do 8 tekmovalcev) prejme en trener brezplačno vstopnico.  
(14) Pravna oseba, ki zakupi večje število vstopnic preko naročilnice, mora imeti poravnane vse 
pretekle obveznosti, v nasprotnem primeru se vstopnic ne izda. 
(15) Dnevno vstopnico (zapestnico) oziroma tedensko ali sezonsko vstopnico (rokavček in PVC 
kartico) je treba pripeti na vidno mesto (nad gležnjem noge, na nadlaket ali podlaket). 
(16) Za tedensko vstopnico je potrebno plačilo kavcije v vrednosti 10 EUR. Ob vračilo rokavčka 
se kavcija vrne na blagajni osrednjega objekta za smučarske teke. 
 

3. POVRAČILO KUPNINE IN IZGUBA VSTOPNICE 
 
(17) Poslabšanje vremena, megla, veter ali zapora dela prog ni razlog za povrnitev kupnine ali 
podaljšanje veljavnosti vstopnic. 
(18) Kupljenih vstopnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Upravitelj ne povrne 
kupnine za vstopnice v primeru bolezni uporabnika. 
(19) Upravitelj ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vstopnice. 

 

4. ZLORABA VSTOPNIC 
 
(20) Uporaba vstopnice, ki je kupljena po nižji ceni na osnovi ustreznega dokazila o starosti  ali 
statusu, brez ustreznega dokazila ob uporabi te vstopnice, se šteje za zlorabo vstopnice. 
(21) Poskus ali zloraba vstopnice in kršenje pravil varnega teka na smučeh so razlog za takojšen 
odvzem vstopnice. Za odvzem vstopnice je pristojna pooblaščena oseba s strani  upravljavca. 

 
5. VARNOST OBRATOVANJA 

 
(22) Upravljavec oz. pooblaščena oseba si pridružujeta pravico, da posameznikom in skupini 
zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja in varnega teka na smučeh, prepove vstop na 
tekaške proge. Upravljavec oz. pooblaščena oseba prepove vstop na tekaške proge vinjenim 
osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo 
ravnanje upravljavec oz. pooblaščena oseba ne odgovarjata. 

 
6. SPLOŠNE DOLOČBE O OBRATOVANJU 

 

(23) Delovni čas prog se prilagaja dnevnemu stanju snežnih in vremenskih razmer. 
(24) V sezoni lahko upravljavec zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih 
razlogov izključi iz obratovanja del tekaških prog.  
(25) Upravljavec si zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov  
pridružuje pravico do spremembe urnika obratovanja tekaških prog. 
(26) Upravljavec si zaradi organizacije tekmovanja (nižjega ali višjega ranga) pridružuje pravico 
do delnega ali celotnega zaprtja tekaških prog. Morebitno zaprtje zaradi tekmovanja ni razlog za 
povračilo kupnine vstopnic.  

 



 

 

7. TRAJANJE SEZONE IN OBRATOVALNI ČAS 
 
(27) Sezona poteka v zimskem času, predvidoma od sredine novembra (oziroma ugodnih  snežnih 
razmer) do konca marca. 
(28) Delovni oz. obratovalni čas je:  
- od ponedeljka do nedelje: od 8. ure do 17. ure (oziroma do 20. ure na območju razsvetljene 
proge v NC Planica). Obratovalni čas  se lahko med sezono prilagaja glede na obisk oz. glede na 
število obiskovalcev ter glede na vremenske in snežne razmere oz. pogoje. 
 

8. VARNOST, ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST 
 
(29) Vrtci, osnovne in srednje šole, ki organizirajo športni dan, morajo predhodno upravitelju 
najaviti prihod in pooblaščeni osebi na tekaških progah oddati številčni seznam otrok in vadbenih 
skupin. 
(30) Vodje skupin in trenerji so odgovorni za varnost tekačev na smučeh v skupini. 

(31) Vodje skupin, ki uporabljajo tekaške proge za treninge in tekmovanja, morajo predhodno 
dobiti dovoljenje Nordijskega centra Planica in plačati vstopnice oziroma uporabo. 

(32) Vodje skupin, šole teka na smučeh in posamezni učitelji teka na smučeh, ki uporabljajo 
tekaške proge za učenje teka na smučeh, morajo predhodno  dobiti dovoljenje Nordijskega centra 
Planica in plačati vstopnice oziroma uporabo. 
(33) Upravljavec ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodovanja 
opreme imetnikov vstopnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja 
razmer na tekaških progah, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojenega teka 
na smučeh, neupoštevanje pravil, navodil in oznak, nezadostne telesne pripravljenosti, 
pomanjkljive športne opreme, teka na smučeh pod vplivom alkohola in mamil     itd. 

 
9. DEJAVNOST NA TEKAŠKIH PROGAH, ŠOLE TEKA NA SMUČEH, TRENINGI    IN TEKMOVANJA 

 
(34) Za vse dejavnosti na tekaških progah je treba predhodno dobiti soglasje upravljavca. 
(35) Za vse komercialne dejavnosti na tekaških progah je potrebno predhodno dobiti pisno  
soglasje upravljavca in plačati vstopnico po ceniku. 
(36) Organizirano poučevanje na tekaških progah lahko opravljajo le strokovno usposobljeni 
delavci, ki pridobijo predhodno pisno soglasje upravljavca ali s strani upravljavca določene šole 
teka na smučeh. 
(37) Organizator prireditve ali tekmovanja na tekaških progah je dolžan vnaprej le-to priglasiti na 
pristojni upravni enoti oz. policijski postaji. Organizator mora z upravljavcem tekaških prog 
predhodno skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri uporabi 
tekaških prog za prireditve ali tekmovanja in obvezno priložiti priglasitev prireditve ali 
tekmovanja. 
(38) Vsakršno izvajanje dejavnosti na tekaških progah brez soglasja upravljavca se smatra za 
hujšo kršitev.  



 

 

10. POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA TEKAŠKIH PROGAH 
 
(39) Vstop in izstop na in iz tekaških prog je dovoljen samo na za to označenih mestih    (vstopne 
točke, označene s tablami). 
(40) Tekač na smučeh mora na tekaških progah ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih, 
da ne ogroža, ali poškoduje sebe, drugega ali narave. Na tekaških progah je dovoljen samo tek 
na smučeh. 
(41) Na tekaških progah veljajo temeljna pravila FIS. 
(42) Na tekaških progah je treba teči v določeni smeri in tehniki ter upoštevati oznake in signale 
(table z napotki). 
(43) V primeru dveh ali več smučin je treba teči v skrajno desni smučini. Tekači v skupinah  morajo 
teči drug za drugim v desni smučini.  
(44) Tekač naj se pri teku drži desni strani. Prehitevanje se izvede po levi strani.  
(45) Pri srečanju se morata oba tekača umakniti v desno. Prednost ima tisti, ki se spušča. 
(46) Kdor se ustavi, mora izstopiti iz smučine/proge. Tudi tekač, ki je padel, se mora kar najhitreje 
umakniti iz smučine/proge. Ustavljanje v ovinkih ob zaključku spusta ni dovoljeno.  
(47) Tekač na smučeh je na tekaških progah dolžan upoštevati navodila pooblaščenih oseb, 
nadzornikov in reševalcev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozoril in obvestilnih  tabel 
na tekaških progah ter veljavno zakonodajo s področja varnosti na smučišču. 
(48) Hoja in sankanje po tekaških progah nista dovoljena. 
(49) Vodenje psov na vrvici ali brez nje po tekaških progah ni dovoljeno. 
(50) Tekač na smučeh mora biti na tekaških progah pripravljen na srečanje s teptalcem snega ali 
motornimi sanmi, še posebej na poteh, ki so označene in se uporabljajo za vožnjo teptalcev  in 
sani. 
(51) V času med 17. uro (ozirom 20. uro na območju razsvetljene proge v NC Planica) in 8. uro 
naslednjega dne so celotne tekaške proge zaprte zaradi urejanja prog. V času, ko so tekaške 
proge zaprte, je uporaba prog prepovedana, saj je smrtno nevarna. Obiskovalci so v vsakem 
primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila pooblaščene osebe kot tudi zvočne in 
svetlobne signale na strojih. 
(52) Nepooblaščena vožnja z motornimi sanmi po tekaških progah je prepovedana (po  Zakonu o 
varnosti na smučiščih), prav tako izven urejenih poti in prog (po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili 
v naravnem okolju). Ti pogoji poslovanja veljajo od 18.11.2021 dalje. 

 
 
Planica, 18.11.2021 
 
 

Zavod za šport RS Planica 


