
 

 

Zelena in varna Turistična destinacija Rogla-Pohorje 

 

Na globalni in državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. K 

»zelenemu turizmu« stremi tudi Turistična destinacija Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP), 

zato se je v letu 2019 vključila v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST). Pridobila je znak 

Slovenia Green Destination Bronze. Ob tem bi poudarili, da smo k pridobitvi certifikata 

pristopili prvi kot celotna destinacija. Ker z zeleno ekipo stremimo k boljšemu trajnostnemu 

razvoju destinacije, bomo v letošnjem letu pristopili k recertifikaciji znaka. Zdaj je čas… Za 

zeleno, aktivno, zdravo in trajnostno TDRP! 

 

Dragi občani, želimo, da ponotranjite idejo, ki jo kot zelena ekipa želimo v prihodnje razvijati, 

zato smo za vas zbrali nekaj ključnih in zanimivih podatkov.  

 

 
Slika 1: Zeleni indikatorji TDRP 

 

Kljub temu, da destinacija spodbuja okolju prijazna, brezogljična popotovanja znotraj in med 

sosednjimi destinacijami, le desetina obiskovalcev uporablja lokalna/javna sredstva prevozov 

ali mehko mobilnost (kolo, javni prevoz, peš). V prihodnje bomo namenili več pozornosti prav 

osveščanju o pomenu trajnostnega razvoja, zato smo pripravili zelene napotke za obiskovalce 

TDRP. V pripravi so že tudi zeleni napotki za vas - dragi občani, in različni prispevki o trajnostnih 

tematikah. Ker nam je mar. Veseli nas, da bo destinacija v prihodnje bogatejša za 10+ treking 

električnih koles, saj je LTO Rogla-Zreče, GIZ vključen v projekt »Urbano turistično oživljanje 

Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinam«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija 

in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in projekt »Prepoznavanje 

priložnosti na varovanih območjih narave«, ki ga sofinancirata Evropska unija in Evropski sklad 

za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. 

Izboljšana mobilnost je razvidna tudi v nadgradnji in vzdrževanju kolesarskih poti, vzpostavitvi 

polnilnic za električna vozila, vzpostavitvi brezplačnega avtobusnega prevoza na Roglo in v 



 

 

Žičko kartuzijo ( ob sobotah v mesecu juliju in avgustu), vzpostavitvi enotnega sistema izposoje 

navadnih in električnih koles (KolesCE). V destinaciji je 8 postajališč za izposojo koles, od tega 

so 4 postajališča v Zrečah (občina Zreče, pred vhodom v Unior, hotel Dobrava, Večgeneracijski 

center v centru starih Zreč) in 4 postajališča v Slovenskih Konjicah (Lidl, Gimnazija Slovenske 

Konjice, Mizarska ulica in avtobusna postaja). Gostje pa si lahko kolesa sposodijo tudi pri 

posameznih ponudnikih TDRP. TIC Slovenske Konjice ponuja izposojo dveh izjemno zmogljivih 

električnih koles GIANT (moško in žensko) ter 6 gorskih koles GIANT Talon. Občine Zreče, 

Slovenske Konjice in Oplotnica so želele s projektom »PROSTOFER« postati tudi prijazne do 

okolja, zato so za ta namen na svojih območjih zagotovile električna vozila. 

 

Destinacija ima bogato paleto zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Med obiskovalci in 

turisti sta najbolj priljubljena ohranjen kulturni spomenik Skomarska hiša in nekdanji samostan 

Žička kartuzija. Slednjo je Republika Slovenija proglasila za Kulturni spomenik državnega 

pomena, prav tako Spominsko območje Frankolovo. Ponudnike TDRP bomo spodbujali, da se 

odzovejo na poziv Slovenske turistične organizacije (STO) za pridobitev znaka Slovenia Unique 

Experiences, ki se podeljuje petzvezdičnim doživetjem. Večina turistov obišče destinacijo v 

zimskem in poletnem času. Prevladujoči motiv obiska je obisk term Zreče in smučišča Rogla. 

Potrebno pa je poudariti, da se sezonskost z leti manjša. Zelena ekipa oblikuje in promovira, 

za izletnike in turiste, inovativne zelene pobege skozi celo leto, v ta namen je pripravila 6 

različnih izletov po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje (letaki so na voljo na TIC-ih v destinaciji, 

doživetja pa so objavljena tudi na spletni strani www.rogla-pohorje.si). Veliko truda smo vložili 

tudi v oblikovanje novih integralnih turističnih produktov in 5* doživetij, ki smo jih povezali 

tudi z kolektivno blagovno znamko Okusi Rogle (dostopni so na spletni strani destinacije). 

Priložnosti za zeleni turizem so neomejene. Destinacija ponuja paleto različnih aktivnosti, ki 

pa jih turisti v enem dnevu ne morejo v celoti raziskati, občutiti in užiti. Postajamo destinacija 

za večdnevna doživetja, zato smo za obiskovalce pripravili tedenski animacijski program 

Zelena doživetja v TDRP. 

 

V destinaciji imamo že tri pridobljene znake Slovenia Green Accommodation (Hotel Atrij 

Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla in Turistično kmetijo Urška). K pridobitvi okoljskih 

znakov želimo vzpodbuditi še ostale ponudnike v destinaciji, saj »zelena (okoljsko in družbeno 

odgovorna) destinacija« ni zgolj projekt posamezne turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko 

dosežemo samo vsi deležniki v destinacij skupaj. Najbolj ključni dejavnik tega procesa pa smo 

mi, lokalni prebivalci. Če bomo znali ustvarili takšno okolje, v katerem se bomo dobro počutili, 

potem bomo zagotovo prijazna destinacija tudi za obiskovalce in turiste, ki nas obiščejo. Ob 

tem naj nas vodi misel: »Zemlje ne podedujemo od naših prednikov, ampak si jo sposojamo 

od naših zanamcev.«  

 

http://www.rogla-pohorje.si/


 

 

Zelena ekipa namerava tudi v prihodnje spodbujati trajnostni razvoj turizma , saj se zavedamo 

negativnih posledic, ki bi jih v prihodnje lahko prinesel turizem (preobremenjenost naravnega 

okolja), zato bomo pričeli izvajati različne aktivnosti preusmerjanja turističnih tokov. Z 

usmerjanjem turističnih tokov bomo dosegli, da posamezen turist vsako obiskano točko 

razišče, užije in okusi najkakovostneje, posledično bomo preprečili negativen vpliv na okolje 

zaradi množičnega obiska posamezne naravne, kulturne in doživljajske atrakcije. V prvi vrsti 

bomo ukrepe preobremenjenosti prostora v višji sezoni (zima in poletje) zapisali v dokument, 

ki ga bodo podpisali in dosledno izvajali vsi relevantni deležniki. Člani ekipe TDRP se trudimo 

ravnati okolju prijazno, osveščamo svoje prijatelje, sorodnike, obiskovalce ter maksimalno 

upoštevamo nasvete in rešitve za učinkovito ravnanje z naravnimi viri in energijo. Dragi 

občani, pridružite se nam in širite zeleni kapital, ki ga destinacija premore.  

 

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma in dokumentih vezanih na trajnostni razvoj TDRP 

najdete na spletni strani www.rogla-pohorje.si pod zavihkom Slovenia Green in na Facebooku: 

Rogla-Pohorje. 

 

 

Za zeleno ekipo pripravila dr. Aleksandra Golob 

 

 

 

Slika 2: Kolesar na Rogli, Miha Matavž Photo & Video – Dan Briški, Rogla-Pohorje 

https://www.rogla-pohorje.si/
https://www.rogla-pohorje.si/sl/slovenia-green/


 

 

 

Slika 3: Oplotniški vintgar, Miha Matavž Photo & Video – Dan Briški, Rogla-Pohorje 

 

 

Slika 4: Praznik Pohorskega lonca_Okusi Rogle, Miha Matavž Photo & Video, Rogla-Pohorje 


