Gunclje. Edino ljubljansko smučišče

»

sameva. Toda na MOL imajo načrte.
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Ljubljana. Če bi imeli snežne topove, bi lahko na smučišču v Guncljah na obrobju
Ljubljane smučali. Morda pa
res bomo.
Vili Juvančič iz Smučarskega društva Dolomiti
Gunclje še vedno kosi travo
in ureja smučišče v upanju,
da bo zapadlo dovolj snega
za smuko, in skrbi za žičnici. Smučišče bi po njegovih
besedah obratovalo, če bi
zapadlo vsaj deset centimetrov suhega snega oziroma
če bi imeli snežne topove, s
katerimi bi ga lahko naredili.

Prerasel ga bo gozd
"Nazadnje je smučišče obratovalo v zimi 2005/06, za
letos pa bolj slabo kaže,"
pravi Juvančič. Na dobrih
400 metrih je v zlatih časih
smučalo do sto smučarjev
naenkrat.
Smučarsko društvo ima
do leta 20 1 1 sklenjene pogodbe z lastniki zemljišč smučišča za njihovo uporabo, potem
pa jih verjetno ne bodo podaljšali. Zanimanja za vlaganje za zdaj ni. "Spomladi si je
teren ogledal župan in povedal, da Ljubljane ta projekt ne

Ljubljana
potrebuje ne

le smučišče,
kot so Gunclje,
temveč
tudi manjše
pokrito

smučišče
po vzoru

nekaterih
evropskih

in svetovnih
mest.

Marko Kolenc,
načelnik MOL
zanima," dodaja Juvančič.

MOL je zainteresirana
"Mestna

občina

Ljubljana

(MOL) je lastnica dela zem-

ljišč, na katerih so skakalnice,
ki jih je prenesla v upravljanje
zavodu ŠRC Tivoli," je povedal načelnik oddelka za šport
Marko Kolenc. Alpsko smučanje je v strategiji športa uvrščeno med prednostne športe, Kolenc pa meni, da mesto
potrebuje ne le manjše odprto smučišče, kot so Gunclje,
temveč tudi manjše pokrito
smučišče. "Menimo, da bo

Snega je
premalo, kaže
Vili Juvančič.

Nobena od
obeh vlečnic

to območje z novo sosesko

v Stožicah v prihodnjih letih
postalo športno -rekreativno
območje za zimske in poletne
športe," dodaja Kolenc.

(starejša

220-metrska
in krajša,
otroška 180metrska)
letos verjetno

nebo
obratovala.

V igri je bil Mobitel
Pred nekaj leti se je za vlaganje v Gunclje zanimal Mobitel, a kot pravijo, "trenutno
aktivnosti na to temo z naše
strani ni". Kolenc pa pravi,
da se je Mobitel na MOL zanimal za postavitev anten na
zemljišču s skakalnicami in
da pogovori še potekajo.
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