
 

 

Sporočilo za javnost ob tiskovni konferenci Zbornice gorskih centrov – GZS in 
Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ 

 
 
 

ZGC in ZSŽ sta pred smučarsko sezono 2015-16 pripravila tiskovno konferenco na kateri je bila 
predstavljena trenutna situacija v slovenskih smučarskih centrih, priprave na sezono in aktivnosti 
obeh organizacij na področju trženja in promocije. 
Poleg obeh predsednikov g. Marjana Čuka (ZGC) in g. Ernesta Kovača (ZSŽ) so tiskovni konferenci 
prisostvovali tudi predstavniki vseh večjih smučarskih centrov. 
 
Vsi upravljavci so že pripravljeni na prihajajočo sezono in nestrpno pričakujejo nizke temperature in 
prve snežne padavine. Razen Kanina, bodo vsa večja smučišča pričela z obratovanjem po prvem 
obilnejšem sneženju, ali ob dovolj nizkih temperaturah, ki bodo omogočale umetno zasneževanje. 
Večjih investicij v žičničarstvu ni bilo, kljub vsemu z veseljem ugotavljamo, da je bilo postorjenega 
veliko na urejenosti smučišč in dodatni ponudbi, ki bo predvsem razveselila goste, ki si poleg 
smučanja želijo še dodatnih storitev in zabave. Upravljavci še naprej posvečajo veliko pozornosti in 
dela starejšim žičniškim napravam, ki so podvržene posebnim strokovno tehničnim pregledom in do 
sedaj še niso bile pregledane. Na ta način se je bistveno izboljšala zanesljivost in varnost 
obratovanja. 
 
ZGC nadaljuje dobro sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo. S skupnimi močmi in 
sofinanciranjem smo se slovenski smučarski centri prvič predstavili na Ski&Snowboard Show-u v 
Londonu, v naslednjem tednu odhajamo na sejem v Varšavo.  
Posebej je potrebno izpostaviti sodelovanje s STO pri pripravi novih izdaj na področju tiskanih 
medijev. V zadnjih dneh je bil izdan katalog slovenskih smučarskih središč v slovenskem in štirih tujih 
jezikih (angleški, hrvaški, srbski in ruski). Istočasno sta izšla tudi zloženka s panoramsko karto 
Slovenije in navedenimi smučišči in poster s panoramsko karto. Tudi zloženka in poster sta 
natisnjena v vseh zgoraj navedenih jezikih. 
 
Velik napredek za prihajajočo smučarsko sezono je bil dosežen pri pripravi skupnih smučarskih 
vozovnic. Prvič so se namreč vsa večja slovenska smučišča odločila, da ponudijo možnost smučanja 
z eno vozovnico. Poleg skupnih vozovnic, ki so že v preteklih letih omogočale smučanje na 
omejenem številu smučišč, so bile letos uvedene nove večdnevne vozovnice. Osnovni namen 
ponudbe skupnih vozovnic je slovenskim smučarjem ponuditi ugodne produkte, ki bi jih v čim večjem 
številu privabili na naša smučišča in zajeziti odliv smučarjev na tuja smučišča. Poleg tega so nekatere 
vozovnice namenjene tujim gostom, predvsem tistim, ki pridejo v Slovenijo za nekaj dni ali en teden. 
Skupne vozovnice so sledeče: 

- družinske enotne sezonske smučarske vozovnice Active Slovenia (ESSV AS): obstaja več 
različnih kombinacij, za različno številčne družine in partnerstva (več informacij v Pogojih na 
spletni strani www.activeslo.com), 

- individualne ESSV AS: odrasle, otroške, mladinske in za starostnike, 
- večdnevne smučarske vozovnice Active Slovenia (SV AS): 2 do 7-dnevne vozovnice, ki se 

koristijo v zaporednih dneh na poljubnih smučiščih. Tudi te so na razpolago za štiri starostne 
kategorije smučarjev, 

- 5-dnevna/sezono SV AS: vozovnica katero je mogoče uporabiti v različnih dneh v sezoni na 
različnih smučiščih (odrasle, otroške, mladinske in za starostnike). 

 

http://www.activeslo.com/


 

 

Vse skupne vozovnice lahko kupite na blagajnah večjih smučarskih centrov in na spletni strani 
www.activeslo.com. 
  
Z namenom izboljšanja prepoznavnosti slovenskega gorskega turizma in predvsem smučanja, sta 
ZGC in ZSŽ dogovorila medsebojno tridnevno izmenjavo za imetnike enotnih sezonskih smučarskih 
vozovnic Active Slovenia s katalonskim smučiščem Masello, francoskim La Clusas-om in s srbskimi 
smučišči.  
 
Omeniti velja tudi bonitetno kartico Active Slovenia, katera imetnikom omogoča ugodnejšo smučanje 
in še vrsto drugih ugodnosti v gorskih centrih in pri drugih priključenih partnerjih. 
 
Ob koncu vas vabimo na naša smučišča in vam zagotavljamo, da se bomo maksimalno trudili za 
vaše čim boljše počutje. 
 
Več informacij o skupnih vozovnicah, prodaji le teh, podrobnih podatkih o razmerah na naših 
smučiščih, informacijah o ugodnostih na bonitetno kartico Active Slovenia in druge informacije 
najdete na spletni strani www.activeslo.com. 
 
 
 
V Ljubljani, 18.11.2015 
 
 
         Danilo Brecelj 
         Sekretar ZGC in ZSŽ 
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