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Na tem pobočju
bodo dve nizkovrvni
vlečnici in tekaška
proga. FOTO: OSEBNI ARHIV

Aleš Zalar z lesenimi
smučmi, ki jih je letos
za okras kupil na
Bledu. FOTO: OSEBNI ARHIV

Nekdanji minister
obuja smučišče

Letos pozimi nameravajo na Zatrniku našteti 90 smučarskih dni
Priljubljeni gorenjski smučarski center je dve desetletji sameval
ŠPELA ANKELE

spela.ankele@slovenskenovice.si

ZG. GORJE • »Čuden čas, ki
ga je zaznamovala korona,
nas je prisilil, da se prilagodimo tej situaciji. A na Zatrniku menimo, da je koronakriza lahko tudi priložnost,«
je o oživljanju in obnovi
smučarskega središča, ki ga
najdemo nekje na pol poti
med Bledom in Pokljuko,
ta teden povedal nekdanji
pravosodni minister Aleš
Zalar, direktor in solastnik
Rekreacijsko-turističnega
centra Zatrnik.
Zatrnik je bil pred časom
eno od priljubljenih gorenjskih smučišč, zdaj pa je
že dve desetletji samevalo.
Po dolgem spanju se bodo
v novo smučarsko sezono
na Zatrniku podali s tremi
nizkovrvnimi vlečnicami,
uredili bodo tudi tekaško
in sankaško progo kot tudi
vrtec na snegu. Ponudba bo
prilagojena zlasti otrokom in
smučarjem začetnikom, so
še napovedali ta teden.
»Ker si drznemo začeti
obnovo zimskega turizma v
nezavidljivih okoliščinah, so
resnost naših prizadevanj in
potencial Zatrnika prepoznali tudi uveljavljeni svetovni proizvajalci žičniških
naprav in investitorji, kot sta
Doppelmayr in Leitner. Preučujemo možnosti strateškega sodelovanja z njimi,« je
pred novo smučarsko sezono
pojasnil direktor centra Aleš
Zalar.

Osem solastnikov

Dodal je, da bodo v prihodnjih dneh na Zatrniku

s pomočjo vodne vrtine
poskušali zagotoviti zasneževanje s tehničnim snegom:
»Na ta način bi bili zimski
športi na Zatrniku zanesljivo izvedljivi v obdobju
med 15. decembrom in 15.
marcem, torej vsaj 90 dni.«
V prihodnosti nameravajo
na Zatrniku urediti tudi dva
ziplina, načrtujejo postavitev

pustolovskega parka in označitev pohodnih poti.
Kot nam je še omenil Zalar,
so ustanovitelji in solastniki
rekreacijsko-turističnega
centra prebivalci in lastniki
hiš na Zatrniku. »Skupno
nas je osem. Menimo, da
je to prednost, saj imamo
vsi skupen interes za razvoj
kraja kot osrednjega rekrea-

Načrtujejo tudi pustolovski park in
zipline. FOTO: BLAŽ RAČIČ

Ustanovitelji in solastniki rekreacijskoturističnega centra so prebivalci in
lastniki hiš na Zatrniku.

cijsko-turističnega centra v
občini Gorje. Sočasno trije
družbeniki (Anže Urevc,
Stane Marenk in Aleš Zalar)
sestavljamo tudi vaški odbor
kot svetovalni organ občine
Gorje v zadevah lokalne
samouprave za območje Krnice, Radovne in Zatrnika.«

Letos bodo dali 30
tisočakov

Ponudba bo prilagojena otrokom
in začetnikom. FOTO: OSEBNI ARHIV

In kakšen finančni zalogaj
je načrtovano oživljanje
smučišča? Ker bo oživljanje
smučišča postopno, vsi stroški še niso znani, pravi Zalar.
»V tem trenutku so znani
stroški investicije v letošnjo
zimsko sezono, ko bodo
obratovale tri nizkovrvne
vlečnice. Nakup teptalca za

1,5

sneg, vodna
hitro odloči o
vrtina, zbiralpodelitvi konnik vode, nacesije smučišču,
jem snežnih
milijona je investicija in s tem, da
topov, elekkonstruktivv novo sedežnico. no
trična napeljasodeluje pri
va, varnostnopripravi kombi-tehnični pregled,
niranega skupnega
izvedensko mnenje o
državnega in občinskega
nevarnosti snežnih plazov,
prostorskega načrta, ki bo
nakup varovalnih ograj in
nujen za postavitev nove
podobno bodo predstavljali
sedežnice na Hotunjski vrh
strošek v višini okoli 30 tisoč namesto sedanje vlečnice:
evrov.«
»Investicija v novo sedežnico
Če bo občina Gorje podelila
je ocenjena na 1,5 milijona
koncesijo za štiri vlečnice,
evrov. Pri izvedbi te investibo povprečen strošek obnocije bomo iskali strateškega
ve vsake od njih znašal 60
partnerja, vsekakor pa se
tisoč evrov, je še pojasnil.
bomo potegovali tudi za
Kot je dodal, lahko občina
evropska finančna sredstva
Gorje pomaga pospešiti
iz evropskega mehanizma za
obnovo smučišča s tem, da
okrevanje in odpornost«. N

