
 

 

 
POSEBNI SPLOŠNI POGOJI 

za nakup vseh vrst sezonskih in prenosnih smučarskih vozovnic za smučarsko sezono 2020/2021  
 

1. člen 
 
Ti splošni pogoji (v nadaljevanju tudi kot: pogoji) predstavljajo sestavni del pogodbe o prodaji vseh vrst prenosnih in 
sezonskih smučarskih vozovnic (v nadaljevanju tudi kot: vozovnice), ki jih družba UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 
Zreče (V nadaljevanju tudi kot: Unitur) proda poslovnim subjektom ali fizičnim osebam (v nadaljevanju tudi kot: kupci oz. 
kupec). Ti pogoji ne nadomeščajo oziroma ne razveljavljajo ostalih splošnih pogojih za nakup in uporabo smučarskih 
vozovnic, ki veljajo pri Unitur. V primeru vsebinskih nasprotij med drugimi splošnimi pogoji in temi pogoji velja vsebina 
teh pogojev. 
 
Pogoji so dostopni na spletni strani Unitur, in sicer na spletni povezavi, ki je dostopna na povezavi www.unitur.eu. Pred 
potrditvijo nakupa po teh posebnih splošnih pogojih so le-ti bili kupcu na razpolago za vpogled in z nakupom vozovnice 
potrjuje, da jih je prebral in je z njihovo vsebino seznanjen ter z njo v celoti soglaša oz. jo sprejema. 
 

2. člen 
 
Unitur kupcu garantira, da bo lahko vozovnico v smučarski sezoni 2020/21 koristil najmanj 50 dni, pri čemer ne gre za 
zaporedne dneve, temveč je bistveno, da je kupcu omogočeno, da v obdobju od začetka do zaključka smučarske sezone 
2020/21 smuča vsak 50 dni. 
 
Izjemo predstavlja sezonska smučarska vozovnica ponedeljek-petek, za katere Unitur kupcu garantira, da jih bo lahko v 
smučarski sezoni 2020/21 koristil najmanj 35 dni. 
 

3. člen 
 

V kolikor bi bilo kupcu iz razloga višje sile onemogočeno, da vozovnice v smučarski sezoni 2020/21 koristi najmanj 50 dni, 
kupec v tem primeru ni upravičen ne do celotnega in ne do sorazmernega denarnega povračila zneska, ki ga je plačal za 
nakup vozovnice, temveč kupec izrecno soglaša, da mu v tem primeru pripada dobropis v višini 2 % od skupne plačane 
cene za vozovnico za vsak dan od tistih dni, ki jih kupec do skupnega garantiranega števila 50 dni iz razloga višje sile ni 
mogel izkoristiti. Dobropis lahko kupec izkoristi za nakup katerekoli vrste smučarskih vozovnic za smučarsko sezono 
2021/22. 
 
V kolikor bi bilo kupcu sezonske smučarske vozovnice ponedeljek-petek onemogočeno, da te vozovnice v smučarski 
sezoni 2020/21 koristi najmanj 35 dni, kupec v tem primeru ni upravičen ne do celotnega in ne do sorazmernega 
denarnega povračila zneska, ki ga je plačal za nakup te vozovnice, temveč kupec izrecno soglaša, da mu v tem primeru 
pripada dobropis v višini 2,85 % od skupne plačane cene za vozovnico za vsak dan od tistih dni, ki jih kupec do skupnega 
garantiranega števila 35 dni iz razloga višje sile ni mogel izkoristiti. Dobropis lahko kupec izkoristi za nakup katerekoli vrste 
smučarskih vozovnic za smučarsko sezono 2021/22. 
 
V kolikor je cena za določeno vozovnico, za katero bi želel kupec izkoristiti dobropis, višja od zneska dobropisa, je dolžan 
kupec razliko do polne cene doplačati. 
 
Primer 1:  Kupec je v predprodaji kupil sezonsko vozovnico, za katero je plačal 400,00 EUR. Kupec je imel možnost v sezoni 
2020/21 zaradi nastopa višje sile skupno smučati zgolj 30 dni. Zato je za preostalih 20 dni, ko mu smučanje ni bilo 
omogočeno, upravičen do dobropisa, ki se izračuna na sledeč način: 20 x 2% od zneska 400,00 EUR = 40 % od zneska 
400,00 EUR = 160,00 EUR, ki jih lahko kupec izkoristi za nakup vozovnic v sezoni 2021/22, in sicer za nakup katerekoli 
vrste vozovnic (sezonske, večdnevne, enodnevne, 3-urne itd …). 
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Primer 2:  Kupec je v predprodaji kupil sezonsko smučarsko vozovnico ponedeljek-petek, za katero je plačal 149,00 EUR. 
Kupec je imel možnost v sezoni 2020/21 zaradi nastopa višje sile skupno smučati zgolj 30 dni. Zato je za preostalih 5 dni, 
ko mu smučanje ni bilo omogočeno, upravičen do dobropisa, ki se izračuna na sledeč način: 5 x 2,85 % od zneska 149,00 
EUR = 14,25 % od zneska 149,00 EUR = 21,20 EUR, ki jih lahko kupec izkoristi za nakup vozovnic v sezoni 2021/22, in sicer 
za nakup katerekoli vrste vozovnic (sezonske, večdnevne, enodnevne, 3-urne itd …). 
 
Višja sila v okviru teh splošnih pogojev pomeni nastop sledečih situacij: 

• če pristojni organ Republike Slovenije, Evropske unije ali pristojni organ lokalne skupnosti, oz. drug pristojni 
organ, z veljavnostjo na območju, na katerem se nahajajo objektu družbe UNITUR d.o.o., v obdobju po nakupu 
vozovnice razglasi epidemijo nalezljive bolezni ali 

• če po nakupu vozovnice nastopijo izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine in so zunaj volje ali sfere 
pogodbenih strank, kot na primer poplave, dalj trajajoče ali trajno povišanje vodostaja, potresi, požari in druge 
elementarne nezgode, …),  ter je družba UNITUR d.o.o. zaradi teh okoliščin primorana za več kot 14 dni zapreti 
smučišča.  
 
Za višjo silo štejejo tudi predpisi, posamični akti in dejanja ter drugi ukrepi organov Evropske skupnosti, druge 
države ali lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka (npr. administrativna prepoved uvoza 
ali izvoza, …). 

 
Pogodbeniki izrecno izključujejo uporabo določil Obligacijskega zakonika v delu, ki se nanašajo na definicijo višje sile in se 
zato za ugotavljanje nastopa oz. obstoja višje sile izvaja izključno v okviru pogodbeno dogovorjene definicije višje sile iz 
teh pogojev. 
 

4. člen 
 
Ti pogoji veljajo izključno za smučarsko sezono 2020/21. 
 
Zreče, 1. 9. 2020 
         UNITUR d.o.o. 
         Izvršna direktorica 
         Barbara Soršak, univ. dipl. ekon. 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                  Izvršni direktor 
                                                                                                                                 Aleš Slapar, inž. str. 
 
 
 
 
 
Podpisani kupec: 
 ________________________________, ___________________________________________________, 
(ime in priimek oziroma firma)    (naslov oziroma sedež) 
 
potrjujem, da sem v celoti seznanjen z vsebino teh posebnih splošnih pogojev in jo razumem ter pogoje sprejemam 
oziroma jih potrjujem. 
 
Datum: _________________ 
         PODPIS: 
 
         ___________________ 
 
   


