
   

 

 

 
 
 

Otvoritev Smučarsko tekaškega centra na Rogli 
 
 
Na letošnji prvi poletni dan, je potekala slavnostna otvoritev Smučarsko tekaškega 
centra na Rogli z novim večnamenskim objektom Hotel Natura ****.  
Zbranim gostom je, poleg župana Občine Zreče mag. Borisa Podvršnika, 
predsednika uprave delniške družbe Unior g. Darka Hrastnika in ministra za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, nagovorila tudi predsednica vlade 
Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek. 
V spremstvu pohorske vile in navihanih škratov so gostje prvič stopili v večnamenski 
objekt  Natura skozi simboličen drevored jerebik, ki bodo v prihodnje del drevoreda v 
neposredni bližini Smučarsko tekaškega centra.  
Večnamenski objekt Natura je prve goste sprejel in prenočil že na dan otvoritve. 
 

 
 
 
 

Osnovni cilji tega projekta so bili:  
 
1.  Dopolnitev rekreacijsko – športne ponudbe v Občini Zreče. 
2.  Omogočanje organizacije prireditev FIS najvišjega ranga. 
3. Podaljšanje sezone za rekreativni in tekmovalni smučarski tek z umetnim 
zasneževanjem. 
4. Povečanje atraktivnosti in prepoznavnosti turistične destinacije Rogla z dodatno 
ponudbo novega turističnega produkta. 
5. Povečanje števila nočitev, delovnih mest, dnevnih obiskovalcev, ….. 
6. Vzpodbujanje sodelovanja, razvoja in sinergijskih učinkov storitvenih in drugih 
dejavnosti. 
 
S projektom smo želeli zagotoviti kvalitetnejše razmere in pogoje za rekreativni in 
tekmovalni smučarski tek na Rogli, kar bi omogočalo organiziranje tekem na vseh 



   

 

 

 
ravneh, vključno s kvalitetnimi pripravami športnih ekip. S tem bi dejansko omogočili 
tudi večjo atraktivnost in prepoznavnost.  
Stare tekaške nehomologirane FIS proge so bile slabo urejene, brez urejenih 
lastniško najemnih razmerij; potekale so brez vertikalnega križanja; bile so 
popolnoma brez umetnega zasneževanja in tudi druge ustrezne infrastrukture in 
potrebne tehnike za izvedbo zahtevnejših tekmovanj nismo imeli …  
 
Projekt je sestavljen iz dveh delov, in sicer: 
- prvi del vključuje izdelavo projektne dokumentacije PZI, PGD, PID, izdelavo 
investicijske  dokumentacije, nabavo opreme za umetno zasneževanje, opreme za 
urejanje in vzdrževanje tekaških prog in poligona ter izgradnjo startno ciljnega 
prostora, letne tekaške proge za rolkanje, akumulacijsko zajetje s servisnim 
objektom, 
- drugi del predstavlja izgradnjo večnamenskega objekta. 
 
Tako smo v letu 2008 pričeli z realizacijo teh ciljev, ki se danes odražajo v 
posodobitvi starih in ureditvi novih prog in njihovi homologaciji, dvonamenskem letno 
zimskem stadionu, uvedbi umetnega zasneževanja z vodno akumulacijo in strojnico 
ter rolkarsko stezo. S tem  smo lahko že uspešno izvedli svetovna pokala 2009 in 
2011, kjer je naša Petra Majdič pritekla tudi prvo tovrstno osvojeno medaljo v 
Sloveniji. 
 
V letu 2010 se je pričela izgradnja večnamenskega objekta, ki se je zaključila v juniju 
2014, do 31. julija 2014 pa bo dokončan tudi wellness. 
 
Z zaključkom tega projekta se bodo v občini še povečale možnosti razvoja na 
področju turizma, ki v Zrečah pomeni pomemben delež gospodarskih prihodkov. Kot 
je povedal zreški župan mag. Boris Podvršnik bo ta projekt gotovo imel širše 
multiplikativne učinke, ne samo za zreško občino, ali širšo destinacijo, ampak tudi za 
turistično regijo Pohorje. 

 



   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

    

 
 
Pripravila: 
Sandra Godec Mavhar 


