
VABILO NA ŠTUDIJSKO TURO IN ODPRTJE TUR INFOMATOV 
V TURISTIČNO DESTINACIJO ROGLA-POHORJE

Spoštovani! 
Vabimo vas na študijsko turo v Turistično destinacijo Rogla-Pohorje, kjer vas bo ob vsakem koraku, 
pogledu in okusu spremljal slogan destinacije »razišči, občuti, užij« in se vam tukaj, pod južnimi 
obronki Pohorja, za vedno zapisal v srce. Prepričani smo, da boste navdušeni nad številnimi naravnimi 
in kulturnimi zakladi, ki jih boste odkrivali z nami. Med drugim boste užili raznolike okuse lokalnih 
kulinaričnih dobrot in jih poplaknili z vrhunsko kapljico, ki zori v naši destinaciji. Ker pri nas posebno 
pozornost namenjamo tudi ‘zelenim’ digitalnim doživetjem, bomo na ta dan prisotni tudi na odprtju 
TUR INFOMATOV v Slovenskih Konjicah in v Vitanju. Študijsko turo posvečamo tudi svetovnemu 
dnevu turizma (27. 9.), ki letos poteka pod sloganom Turizem in digitalna transformacija, pripravili pa 

smo jo v sodelovanju s Pohorje turizmom, kjer »potujejo s srcem«. Potujte z nami …

»ZELENA« DIGITALNA DOŽIVETJA V TURISTIČNI DESTINACIJI ROGLA-POHORJE

Datum: SOBOTA, 22. 9. 2018
PROGRAM ŠTUDIJSKE TURE IN ODPRTJA TUR INFOMATOV

Zbor potnikov in srečanje z lokalnim vodnikom ob 9. uri na avtobusni postaji v Slovenskih Konjicah. Po uvodni 

predstavitvi Turistične destinacije Rogla-Pohorje bomo ob vodenem sprehodu skozi mesto slišali več različnih zgodb, 

med drugim tudi tisto o konjiškem zmaju in nastanku imena mesta. Videli bomo, kako se sodobnejši del mesta 

povezuje z nedavno obnovljenim srednjeveškim trškim jedrom. Obiskali bomo Tržnico, kjer na nam bodo lokalni 

ponudniki pripravili pogostitev. Po odprtju TUR INFOMATA bomo sprehod nadaljevali skozi slikovit Stari trg, mimo 

Cerkve svetega Jurija in skozi edinstven Mestni park vse do Dvorca Trebnik, ki so ga nekoč imeli v lasti menihi iz 

znamenite Žičke kartuzije, njihovo »tiho« zgodbo pa je še danes slišati širom destinacije. Danes ima poleg številnih 

drugih dejavnosti v Trebniku sedež tudi prvi Razpršeni hotel v Sloveniji. Po predstavitvi hotela bomo našo turo 

nadaljevali z avtobusom, ki nas bo popeljal v vinorodne Škalce, kjer od leta 2009 kraljuje Vinska klet Zlati grič. 

Tukaj domuje žlahtna kapljica že vse od rimskih časov, danes pa se lahko pohvalijo z eno najsodobnejših vinskih kleti 

v Evropi. Sprehodili se bomo skozi klet ter nazdravili s kozarčkom ravno prav ohlajene Konjiške penine. Na poti iz 

vinske kleti nam bo v slovo, s svoje klopce pri lokomotivi nekdanjega vlaka Konjičana, pomahal pesnik in publicist 

Ivan Minatti, ki se je rodil prav tukaj. 



V opoldanskem času bomo prispeli v Oplotnico, zakladnico edinstvenih naravnih in kulturnih doživetij. Izvedeli bomo 

vse o tradiciji ročnega pranja ob potoku Oplotniščica in se sprehodili skozi park do Graščine Oplotnica, kjer 

se bomo ponovno srečali z zgodbo kartuzijanov. Pokukali bomo v notranjost, se sprehodili po grajskem dvorišču, 

postali na tržnici domačih izdelkov in ob stari trti. Na poti se bomo srečali z domačini, člani društev in lokalnimi 

ponudniki ter okušali domače dobrote. Okušali bomo tudi vina oplotniških vinogradnikov ter grozdne in sadne 

likerje Vile s Pohorja.

Po slovesu od Oplotnice bomo pot nadaljevali v Zreče, v mesto dobrega počutja. Za naše dobro počutje bodo poskrbeli 

v Termah Zreče, kjer nam bodo predstavili svojo ponudbo in nas povabili na krajšo vadbo v Medgeneracijski 

vadbeni park. Ko se bomo dobro razgibali, bo čas za razvajanje naših brbončic. Čisto prave Okuse Rogle nam bodo 

za kosilo postregli v Restavraciji Atrij v Termah Zreče.  

Popoldanski čas bomo preživeli v Vitanju, kjer bomo prav tako prisotni pri otvoritvi TUR INOMATA. Sprehodili se bomo 

skozi staro trško jedro in prisluhnili številnim zanimivim zgodbam, med drugim tudi tisti o nastanku vitanjskega 

grba ter o pogumnih vitanjskih vitezih. Vitanje je poznano tudi po Centru Noordung, ki z edinstvenim prepletanjem 

umetniško tehnoloških področij promovira dosežke človeštva pri osvajanju vesolja. Center Noordung velja tudi kot 

osrednji kulturni prostor v Vitanju, od koder po mamini strani izvirajo tudi družinske korenine pionirja vesoljskih 

tehnologij Hermana Potočnika Noordunga. Po vodenem ogledu Centra Noordung sledi kulinarični zaključek na 

Vitanjski trški kuhni. Okoli 18.30 zbor udeležencev ter vožnja v Slovenske Konjice, kjer bomo ob 19. uri zaključili 

naše druženje.  

Udeležba je brezplačna!  

Veselimo se druženja z Vami in vas prosimo za potrditev vaše cenjene udeležbe, najkasneje do ponedeljka, 17. 9. 

2018, oziroma do zasedbe mest v avtobusu. Udeležbo lahko potrdite na elektronski naslov ilona@pohorje-turizem.com. 

V soboto, 22. 9., vas po zaključku študijske ture, vabimo, da se ob 19.30 udeležite tudi Space night v Centru 

Noordung. Na dogodku bomo opazovali planete našega Osončja s prof. dr. Igorjem Žiberno, dipl. geog. V sklopu 

opazovanja s teleskopi bo izvedeno tudi predavanje o Luni. Prijave so obvezne na info@noordungcenter.si.

Vabimo vas tudi k ogledu programa, ki ga pripravljamo v počastitev Svetovnega dneva turizma in sicer v 

četrtek, 27. 9. 2018, od 10. ure dalje, v Centru Noordung v Vitanju. Osrednja tema bo Turizem 4.0 in »zelena« 

digitalna doživetja v destinaciji Rogla-Pohorje. Več o programu in ostalih dogodkih najdete na naši spletni strani 

www.destinacija-rogla.si. 

Veselimo se druženja z Vami.
Ekipa Turistične destinacije Rogla-Pohorje

www.destinacija-rogla.si


