
                    
 

Zreče, 13. april 2022 

 
ZADEVA: IZJAVA ZA JAVNOST OB OGLEDU TRASE 1. ROGLA TRAILA  

 

V PONEDELJEK (VELIKONOČNI PONEDELJEK), 18. APRILA 2022, OB 8.45 ZJUTRAJ V 

PRISOTNOSTI GE. ILONE STRMECKI, v.d. direktorice  Slovenske turistične organizacije (STO) 

Lokacija: Rogla 

 

Destinacija Rogla-Pohorje stremi k zelenemu turizmu na vsakem koraku, saj smo ponosni 
prejemnik certifikata Slovenia Green Destination Gold, uvrstili pa smo se tudi med TOP 100 
najbolj trajnostne destinacije 2021. Vse to je neizpodbiten dokaz, da trajnost in zavezanost 
naravi pri nas nista zgolj na papir napisani besedi. Zdaj je čas… Za aktivno, zdravo in trajnostno 
destinacijo. Za novi Rogla Trail dogodek, ki omogoča pristen stik s pohorskimi gozdovi in je 
obenem okolju in naravi prijazen. 1. Rogla Trail bo potekal v soboto, 11. junija 2022, na vrhu 
Rogle. 
 
Izvedli bomo dva promocijska trail teka in premierno Prvenstvo Slovenije v trailu za 

mladinke in mladince 2003-2006 : 
- Krajši, cca. 15 km po vrhu Rogle (Lovrenška in Pesek); 
- Daljši, cca. 35 km do Mislinje in Ribniške koče ter nazaj; 
- Premierno prvenstvo Slovenije v trailu za mladinke in mladince 2003-2006, cca. 10 km 

(Lovrenška in po smučišču Planja nazaj).   
 

Ob ogledu trase 1. Rogla Traila, ki bo v ponedeljek, 18. aprila 2022, vas ob 8.45 zjutraj 
vljudno vabimo na izjavo za javnost v prisotnosti v.d. direktorice STO, ge. Ilone Strmecki, in 

direktorja LTO Rogla Zreče (GIZ), g. Domna Vogelsanga. 
Izjava za javnost bo podana na vrhu Rogle (vrh sedežnice Planja).  

 

Po izjavi za javnost ste predstavniki medijev vljudno vabljeni, da se nam pridružite na ogledu 
trase 1. Rogla Traila v dolžini 10 kilometrov, kar bo trajalo predvidoma do 15. ure. Prijave 
sprejemamo do petka, 15. aprila 2022, na e-naslov: info@roglatrail.si ali na telefon 051 365 
443 (Martina). 
 
Najlepša hvala za vaš čas in pozornost. V primeru kakršnihkoli vprašanj smo vam z veseljem na 
razpolago! 
 
S spoštovanjem,  
Domen Vogelsang, direktor 

 

Traili so trenutno ena izmed bolj priljubljenih oblik rekreacije in na kratko predstavljajo vse, kar pomeni »tek 

v naravi«. Ker menimo, da so naše naravne danosti idealne za organizacijo trail dogodkov, smo se odločili, da 

prvega pripravimo tudi pri nas, in sicer v soboto, 11. junija 2022. 
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