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SPOROČILO ZA JAVNOST 

Kanadska televizija v destinaciji Rogla-Pohorje 

Destinacija Rogla-Pohorje je od 1. do 8. avgusta gostila ekipo kanadske televizije Ocean TV iz Montreala. 

TV hiša pripravlja že peto sezono oddaj »Partir Autrement en Famille« (»Stran od uhojenih poti«), ki je 

namenjena odkrivanju še neodkritih turističnih biserov sveta, s poudarkom na trajnostnem turizmu in 

družbeni odgovornosti. V oddaji predstavljajo znamenitosti in lokalne običaje območja, ki jih spoznavajo s 

pomočjo medijsko znane kanadske družine, ki raziskuje izbrano destinacijo.  

Obisk kanadske televizije je podprla tudi Slovenska turistična organizacija in vse do 14. avgusta bo družina 

spoznavala še druge kraje Slovenije (Ljubljano, Škocjanske jame, Bled, Predjamski grad, Veliko planino, 

itd.). O Sloveniji bosta nastali dve oddaji, ki bosta od januarja do aprila 2018 predvajani na kanalu TV5 

Canada, kasneje pa še na kanalu TV5 Monde, kjer bosta predstavljeni tudi svetovni javnosti. Zagotovo bo 

to več kot uspešna promocija, ki bo glas o destinaciji Rogla-Pohorje in Sloveniji kot edinstveni zeleni 

turistični destinaciji ponesla daleč v svet.  

Prvi stik z destinacijo Rogla-Pohorje je televizijska ekipa navezala preko Turistične kmetije Urška iz 

Križevca, ki je primer dobre prakse na področju zelenega turizma in ki je med drugim tudi podpisala 

svetovni etični kodeks v turizmu. Ekipo so sestavljali družina z dvema otrokoma (7 in 10 let) ter 

snemalna ekipa, ki jih je spremljala na vsakem koraku.  

Ves čas so bivali na Turistični kmetiji Urška, kjer so del dneva s člani družine Topolšek-Planinšek 

opravljali razna kmečka opravila (peka pehtranove potice, izdelovanje cvetličnega namaza, kuhanje 

sivkinega soka, hranjenje živali, spanje na seniku, itd.), del dneva pa so spoznavali znamenitosti, 

domače obrti in stare običaje destinacije Rogla-Pohorje.  

Prvi dan odkrivanja destinacije so namenili kolesarskemu ogledu vinorodnega območja Škalce ter 

obiskali Vinsko klet Zlati grič. Naslednji dan je sledil obiski Term Zreče, kjer so dopoldan preživeli na 

sproščujočem in zabavnem kopanju v njihovih bazenih, popoldan pa so se s kočijo Kartuzijanske 

konjenice odpravili v Žičko kartuzijo. Tam so si ogledali stalne razstave, zeliščno lekarno in lončarski 

atelje, kjer so se preizkusili v lončarjenju in za zaključek povečerjali v Gostilni Gastuž, ki letos 

praznuje 550 let delovanja. Sledilo je spoznavanje Oplotnice, kjer so obiskali kmečko tržnico. Tam 

jih je s pesmijo pozdravila vokalno-instrumentalna skupina Zimzeleni, coklar Martin Mumelj pa jih je 

poučil o izdelovanju cokel, ki so jih na koncu poskusili izdelati tudi sami. V oplotniškem parku so si 

ogledali pranje perila na star način in se na ohranjenem perišču v pranju preizkusili tudi sami. 

Nedelja je bila namenjena obisku Rogle, kjer so spoznavali običaj košnje na star način, kasneje pa se 

odpravili še na raziskovanje Škratove učne poti, kjer so iskali gobe in borovnice. Popoldan so se 

odpravili še na Skomarje, kjer so si ogledali Skomarsko hišo ter se s Folklorno skupino Jurij Vodovnik 

Skomarje učili plesanja polke in spoznavali tradicijo ljudskega plesa na našem območju. Zaključni 
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dan so preživeli na Letališču Slovenske Konjice in po bliže spoznali podjetje Trixy Aviation, ki jih je 

gostoljubno sprejelo. Za zaključek so se z dvema žirokopterjema popeljali na panoramski ogled 

destinacije ter lokacij, ki so jih v času njihovega bivanja tudi obiskali. Dejali so, da si lepšega 

zaključka svojega obiska naše destinacije ne bi mogli zamisliti.  

Družina in ekipa so bili nad videnim več kot navdušeni in so se z veseljem preizkusili v vseh izzivih in 

opravilih ter se ob tem zelo zabavali in dobro počutili.  

 

Več na spletni strani Destinacije Rogla-Pohorje, na http://www.destinacija-rogla.si/kanadska-

televizija-v-destinaciji-rogla-pohorje in na Facebook strani Destinacija Rogla-Pohorje. 
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