
 

 
 
 

Splošni pogoji za imetnike letne vstopnice SPM 

 
 Nakup letne vstopnice 

Nakup letne vstopnice je mogoče opraviti osebno na recepciji Slovenskega 

planinskega muzeja v odpiralnem času z gotovino ali kreditno kartico ali preko 

spletnega obrazca s plačilom po predračunu. 

Cena otroške letne vstopnice je 40 € na otroka, za vsakega naslednjega sorojenca pa 

30 €. Cena odrasle letne vstopnice je 30 €. 

 Veljavnost letne vstopnice  

Letna vstopnica velja do konca koledarskega leta ne glede na datum nakupa in jo je 

možno koristiti v odpiralnem času Slovenskega planinskega muzeja. Muzej si pridržuje 

pravico celotnega ali delnega zaprtja zaradi vzdrževalnih del ali višje sile.  

 Prenosljivost, izguba vstopnice  

Letna vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Letna vstopnica se glasi na ime in 

priimek imetnika vstopnice. V primeru izgube Slovenski planinski muzej zaračuna 

izdelavo nove vstopnice v višini 5 €. V primeru nekoriščenja letne vstopnice imetnik ni 

upravičen do vračila celotne ali delne kupnine za letno vstopnico oziroma do drugih 

nadomestil. 

 Program 

Letna vstopnica za otroke ali odrasle vključuje neomejen brezplačen vstop v Slovenski 

planinski muzej, brezplačen ogled občasnih razstav in: 

a) za odrasle: brezplačno udeležbo na vseh dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji 

Slovenskega planinskega muzeja (redni muzejski večeri, odprtja razstav, festival 

Goroventure …), 

b) za otroke: brezplačno udeležbo na vseh počitniških delavnicah (poletnih in zimskih) 

ter na mesečnih delavnicah Pravljični šepet gora. 

Slovenski planinski muzej se zavezuje, da bo izvedel vsaj 10 muzejskih večerov in štiri 

odprtja občasnih razstav za odrasle ter 12 počitniških delavnic in 9 programov 

Pravljični šepet gora. Pridržujemo si pravico do spremembe programa ali odpovedi.  

 Rezervacije  

Za muzejske večere je potrebna predhodna rezervacija osebno, na telefon 08 380 67 

30 v odpiralnem času muzeja ali na e-naslov info@planinskimuzej.si.  

 Varstvo osebnih podatkov 

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca Slovenski planinski muzej razpolaga z 

osebnimi podatki imetnika letne vstopnice za namene vodenja evidenc obiskovalcev 

in obveščanja o programu in ugodnostih za imetnike letne vstopnice. Slovenski 

planinski muzej bo v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 

in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in 

vsakokratno veljavno zakonodajo varoval zbirko osebnih podatkov in jo uporabljal 

zgolj za potrebe, za katere je bilo dano soglasje. Imetnik kartice kadarkoli lahko 

zahteva: popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov ter izvoz in 

vpogled do osebnih podatkov, ki jih hrani Slovenski planinski muzej. 
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