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Smucarska sredisca za otroke 
Na Gorenjs_kem je nekaj manj~ih smucisc, ki so primerna zlasti za otroke in smucarje zacetnike. 
Obiskali smo Rekreacijsko-turisticni center (RTC) Zatrnik in smucgce s sanka~ko in smul'.arskoteka~ko 
progo v Kamni Gorici. 

M A!A Li KOSAR 

Zatrnik, Kamna Gorica- Pre
tekli teden so se smutarskih 
zavojev na smufilru RTC 
Zatmik ubli otroci iz Vrt
ca Bled. » Vsako leto orga
niziramo smuarslei t~j v 
sodelovanju s Sniuwskim 
klubom Bled za otroke, lei 
bodo v prihodnjem folskem 
letu vstopili v prvi razred. Le
tos je tetajnikov ~estdeset, 
t~j pa vceloti financira Ob
cina Bled,« je pojasnila Kata
rina Jakopit Branc iz Vrtca 
Bled in dodala: »Otroci zelo 

racli smubjo, Zatrnik pa je 
zanje smutarslei raj.« 

RTC Zatmik je po bese
dah nadzornika smu□Ua 
Vinka Magistra zacel obra
tovati 12. decembra. Nade
jajo se sezone vsaj do kon
ca zimslcih ~olskih pocitn.ic. 
»Odvisni smo od naravnega 
snega, saj umetnega zasne
tevanja nim amo. Debelina 
sneme odeje je trenutno od 
20 do 50 centimetrov. Obra
tujemo ob koncu tedna z 
vsemi tremi nizkovrvnimi 
zitnicami. Vozovnica se je 
od lanske sezone _podratila 

za en evro, poldnevna stane 
osem evrov, celodnevna pa 
dvanajst evrov,« je povedal 
Magister. 

Belgijec Dimitri Du-
hannoy, lei se je preseli! v 
Goqe, z otrolei vec'.krat obB
ce smufilce Zatrnilc. »Smu
filce je zelo primemo za 
predwlske otroke in prvo tri
ado osnovno tole, tucli za sta
rej~ smucarje, lei ~ usvaja
jo v~one smutanja, za izku
tenej~ pa je morda nekoliko 
prelcratka in nezahtevna, zato 
upamo, da se bo smufilce 
v kratkem ~irilo in bo na 

Na RTC Zatrnik so se smucarskih zavojev ucili otroci iz Vrtca Bled.,,_'"-'"""" 

voljo vet urejenih prog, pot
rebna bi bila le obnova neka
terih 1e obstojeoh naprav,« je 
poudaril; in~: »Proge so SU· . 

perurejene, soncevztraja celo 
~opoldne, osebje je zelo prija
zno, nikoli n\ pretirane gnece, 
tucli za vamost je poskrbljeno 
s pregradnimi rnrewni in 
oznakami. Na voljo je gostin
ska ponudba in locena sanka
~ka proga.« 

Tucli smufilce v Llprililei 
dolini, za katero skrbi SD 
Partizan Kamna Gorka, 
omogota smutarske rados
ti za otroke zacetnike, poleg 
je urejena te proga za sanka
nje in krowe smucarskote
Wke proge. »Dolina ustvar
ja posebno mikroklimo, lei 
zadrfuje sneg. T~ proga 
je vse od 10. decembra dalje 
pokrita z naravnim snegom, 
trenutno ga je priblifuo deset 
centimetrov. Uporaba proge 
je brezplama, so pa name
tceni hranilniki, kamor lah
ko obiskovalci namenijo pro
stovoljne prispevke,« je po
vedal Mitja Kapus iz Kam
ne Gorice, lei skrbi za ure
jenost proge za tek na smu
ceh. »Smubrsko. progo z 
eno vlecnico zasnefujemo z 
umetnim snegom, zato jeves 
cas primerna za smutanje, 
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V Upniski dolini so urejene tudi proge za tek na smuceh, 
·njihova uporaba pa je brezplalna., ,..., ..,m,, """" 

Lejla Mest~k in njena hci Ajda sta se sankali ob smuciscu 
V Kamni Coric{. / F1;1to: Ptl~t Pi(u11n 

zlasti za najmlajse smutar
je. Smuarslei klub R.adovlji
ca tu orgartizira alpsko folo 
smubnja. Menim pa, da bi 
bila lahko se bolj obiskana, 
vsaj okoMlei prebivaltj bi jo 
lahko bolj pogostouporablja
li,« je dodal. 

Kranjcanka Lejla Mestek 
je na smufilce v Kamni Go
rid zahajala kot otrok, letos 
pa se je vrnila s svojimi ot
roki. »S smuo~cem smo 
zelo zadovoljni, cenovno je 

ugodno in dostopno tudi 
vecclanskim druzinarn. Za 
otroke do petega !eta je upo
raba naprav v spremstvu 
starsevcelo brezplacna. Lah
ko bi obratovalo vsak dan in 
ne le ob koncu tedna,« je po
vedala mama 1.ejla, njen sin 
petletn.i Ziga pa nam je po
jasnil, da je proga v zgor
njem delu nekoliko strma, 
potem pa manj zahtevna. 
»Lani sem se naucil smut.ti 
in zelo uzivam,« je se dodal. 

Razmere opisujejo kot pravljiCne 
Z dosedanjo sezono v Nordijskem centru Bonovec Medvode so zadovoljni. Veliko zanimanja je za tecaje teka na smuceh in tudi za izposojo opreme. 
Progo bodo v naslednjih dneh se podaljfali. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - » Trenutne raz. 
mere pri nas so res pravljic
ne. Vremenslei pogoji v pre
teldih dneh so nam omo
gocili podaljsanje proge na 
1500 ·· metrov. Urejene so 
tudi jasli za otroke in tecaj
nike,« so v soboto sporoti
li iz No1dijskega sportnega 

V smucini je bila tudi Petra 
Majdic, ki je pohvalila 
razmere. 

druttva Medvode, lei je iz
vajalec de) na tekaskem po
ligonu, upravitelj celotnega 
Nordijskega centra Bono
vec Medvode pa je /avni za
vod Sotoqe Medvode. Da je 
res cudovito, smo se prepri
cali v nedeljo. 

V dopoldanskih urah je 
bilo na poligonu veliko te
kacev, od najmlajsih, lei so 
se na tecaju tele ucili kora
kov na teka~kih smuceh, do 
starejsih. V smucini je bila 
tucli Petra Majdic, na~a nek
danja izjemna tekaaca na 
smuceh, lei je tekla v drubi 
hcerk in necakinje. »Ni rav
noobicajno, da tecem tukaj. 
Danes smo imele samo uro 
in pol casa, tako da smo pris
le v Medvode, lei so najbli!je. 
Tekatke proge so super ure
jene, poznam ljudi, lei se tru
dijo za to. C:estitke. Da ima
mo tillne pogoje v bli1ini 
Ljubljane, je res odlicno,« je 
pojasnila. Mladi tecajniki so 
u! ivali vsnefoih radostih. V 

leto~nji zimi deluje vsa po
nudba Norclijskega centr.
Bonovec Medvode, kar po
meni, da organizirajo tucli 
tecaje za otroke in odrasle, 
nuclijo mo!nost izposoje in 
servis opreme. »Zanima
nje za tecaje je zelo veliko. 
Do zacetka februarja ima
mo vse tennine zasedene. 
Lahko recem, da je odlicno. 
Dobre sezone se poznajo 
tucli pri vpisu v dru~tvo. Ze 
v lanslei sezoni se je vpisalo 
kar nekaj mladih tekrnoval
cev. Trenutno jih imamo Iri
des et, veliko je cidbanov,« 
je povedal Damjan / enko, 
predsednik NSD Medvode. 
V /avnem zavodu Sotocje 
Medvode so z obiskom v no
rdijskem centru zadovoljni, 
se zlasti z obiskom otrok iz 
vrtcev in sol, lei prihajajo iz 
celotne osrednjeslovenske 
regije. Razmere se vedno 
omogotajo izdelavo tehnic
nega snega, tako da so elei
pe na terenu prakticno 24 ur 
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V Nordijskem centru Bonovec Medvode je urejenih 1500 metrov proge, v teh dneh jo bodo 
se podaljsali. Z obiskom so zelo zadovoljni. 

na dan. »Progo bomo v nas
lednjih dneh se podaljsali. 
Snega imamo pripravljene
ga se za od 200 do 250 me
trov. Naprej bo odvisno od 
vremenskih razmer. Gle
de na izkufoje menim, da 

bo sezona trajala do konca 
februarja. V nacrtu imamo 
tudi organizacijo pocitnic za 
otroke. V marcu so tempera
ture obicajno ze toliko vi~je, 
da tucli sneg hitro pobira,« 
napoveduje Jenko. 

Tekatlei poligon je odprt 
vsak dan od ponedeljka do 
sobote od 8. do 2 1. ure, v ne
deljo pa od 8. do 17. ure, kar 
pomeni, da ~est dni v tednu 
lahko tecete tudi pod faro
meti. 




