
 
OBČINA ZREČE 
Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 
Tel.: 03 757 17 00; Fax: 03 576 24 98 
E-mail: info@zrece.eu 
 

 

 
Projekt Smučarsko tekaški center na Rogli: 
 
Občina Zreče se je maja meseca 2008 prijavila na Javni razpis MŠŠ za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo - I, ki se 
sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2007 
do 2013. S sklepom je bilo občini odobrenih 62,97 % upravičenih stroškov tega 
projekta, ki jih bo financiralo MŠŠ in sredstva ESRR. Predvidena vrednost investicije 
projekta Smučarsko tekaški center na Rogli znaša 6.246.316,01 EUR od tega je 
delež sofinanciranja 3.277.795,00 EUR. Razlika in neupravičeni strošek DDV se 
financira iz občinskega proračuna.  
V letu 2008 je bilo realiziranih 100,41% planiranih sredstev iz tega naslova. Sredstva 
so bila porabljen za pokritje stroškov izdelave investicijske dokumentacije, idejnih 
projektov, izdelave PGD in PZI za startno ciljni prostor in za nakup opreme.     
V prvem četrtletju leta 2009 so bile izvedene aktivnosti v zvezi z nabavo pomožne 
opreme za izvedbo tekaških tekem, nabava ledis prikazovalnika (display) in nabava 
večnamenskega traktorja, ki bo služil za vzdrževanje letne steze za priprave, za 
vzdrževanje stadiona in zimsko službo. 
V nadaljevanju so se pričele aktivnostmi s pridobivanjem projektne dokumentacije 
PGD s predhodno izdelanimi geomehanskimi analizami, PZI, PID za letno tekaško 
progo za rolkanje in akumulacijsko zajetje s servisnim objektom v okviru projekta 
»Smučarsko tekaški center na Rogli« ter projektne dokumentacije PGD, PZI in 
izvedbo revizije projektne dokumentacije za večnamenski objekt. 
 

 
 
Meseca julija 2009 je bilo objavljeno javno naročilo za izgradnja štartno ciljnega 
prostora, letne tekaške steze za rolkanje ter vodno akumulacijo s servisnim 
objektom. Kot ekonomsko najugodnejši ponudnik je bilo zbrano podjetje CM Celje 
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d.d., ki je pričel z deli v mesecu septembru 2009 in bo dela zaključil v jeseni 2010. 
Pred izbiro izvajalca za gradbena dela na omenjenem projektu je Občina Zreče 
izbrala izvajalca za strokovni nadzor in sicer Sing&S d.o.o. iz Ljubečne. 

Zgradili bodo štartno ciljni prostor, ki bo oblikovan kot arena z dvema priključkoma na 
tekaške proge. Tako bo tekaški stadion med drugim namenjen različnim vrstam 
tekmovanj, tako tekmam najvišjega mednarodnega razreda kot tudi za množične 
rekreativne prireditve. V zimskem času bo namenjen tekmovalnim prireditvam v 
smučarskem teku, v letnem času pa uporabljan kot nogometno igrišče z obodno 
asfaltno stezo za rolkanje.  

Za zagotovitev potrebnih količin vode za zasneževanje smučarsko tekaškega centra 
na Rogli je predvidena izgradnja vodne akumulacije. Severnozahodno ob vodni 
akumulaciji bo v nasip vgrajen servisni objekt. 

 

V letu 2010 se nadaljuje dela na omenjenem objektu. V mesecu juniju 2010 smo na 
podlagi izvedenega postopka javnih naročil podpisali pogodbo o izvedbi instalacijskih 
del (strojna in elektro dela) v servisnem objektu. V objektu bodo prostori črpališča za 
potrebe zasneževalnega sistema, transformatorska postaja za potrebe smučarsko 
tekaškega centra in garaža za teptalne stroje s shrambo opreme za potrebe 
vzdrževanja tekaškega poligona. Zaključek del je predviden v jeseni 2010. 

Občina je v mesecu maju 2010 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo 
večnamenskega objekta v okviru projekta »Smučarsko tekaški center na Rogli«. 
Izbrani izvajalec je Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., Ptuj. Večnamenski objekt je 
sestavljen iz treh zaporedno povezanih traktov. V večnamenskem objektu so urejeni 
prostori za garderobe in sanitarije rekreativnih tekačev, treninge in tekme športnikov 
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v poletnem in zimskem času, vadbeni prostora za npr. borilne športe, namizni tenis, 
ples, fitnes, garderobe za nogometaše in ostale športnike, ki se prav tako 
večnamensko uporabljajo, kuhinja z restavracijo, dvovišinski hall z recepcijo, 
kavarno, trgovino s spominki in večjim prostorom za posedanje, FIS prostori za 
prireditve tekaških smučarskih tekmovanj, stičišče komunikacij z namestitvijo ski 
servisa, shrambo smuči za hotelske in zunanje goste ter tekmovalce, savne,……. 
Dela se bodo začela v mesecu septembru 2010, zaključila pa predvidoma septembra 
2012. 

 
 

 
Zapisala: 
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