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Spoštovane in spoštovani,

z velikim veseljem Vas obveščamo, da je končno izšla peta številka časopisa Turistične destinacije Rogla-
Pohorje, tokrat nekoliko kasneje kot običajno. Zaradi vseh sprememb in izzivov, ki jih je pred nas postavljal 
koronavirus COVID-19, smo kar nekaj časa pripravljali njegovo vsebino. Zaprtje občinskih mej, karantena, strah 
pred potovanji, opozorila naj ostanemo doma, da bomo lahko varno potovali jutri in še marsikaj je botrovalo 
temu, da je številka destinacijskega časopisa ugledala luč sveta šele sedaj, v sredini meseca julija 2020.

Tokrat je pred vami v svoji poletni preobleki. Pripravili smo jo v tiskani in digitalni verziji. Z Vami bo po naši 
destinaciji potovala vse do konca novembra. Usmerjala vas bo, kako najbolje »raziskati, občutiti in užiti« 
ta prekrasen delček severovzhodne Slovenije in kako to storiti kar se da varno in odgovorno. Skrb za vaše 
zdravje in dobrobit naših ljudi je namreč v naši destinaciji, ki se ponaša tudi z znakom Slovenia Green & Safe, 
na prvem mestu.  

Časopis smo tudi tokrat ustvarili skupaj s kreativnimi posamezniki, domačini, turističnim gospodarstvom in 
lokalnimi skupnostmi občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, združenimi v Turistično destinacijo 
Rogla-Pohorje. Tokratna številka je usmerjena v naravo, v zelena doživetja, v odkrivanje skritih stezic in 
neodkritih biserov kulturne in naravne dediščine, posebno mesto daje človeku in njegovemu doživljanju 
sebe, drugih in narave, prinaša namige o najatraktivnejših poletno-jesenskih doživetjih, na čelu s tedenskim 
programom aktivnosti pod naslovom Zelena doživetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje in paketi doživetij 
Moja Slovenija ter Pohorje 365 in še in še … Prelistajte jo in prisluhnite kako ponosno utripa pohorsko srce. 

ZDAJ JE ČAS. Za Mojo Roglo-Pohorje. Moja Slovenija. 

Želimo Vam prijetno branje.

Za Uredniški odbor časopisa Turistične destinacije Rogla-Pohorje:
mag. Tjaša Kangler, urednica  
 

Slovenske Konjice, julij 2020


