
 

 

 
Zreče, 12. 08. 2020 

 
Sporočilo za medije 
 
 

Uspešno poletje za Roglo in Terme Zreče 
 
 
Na Rogli in v Termah Zreče smo v letošnjem juliju ustvarili 24.375 nočitev oziroma 31 % več kot v 
enakem obdobju lani. Dosegli smo 77 % zasedenost vseh Uniturjevih namestitvenih zmogljivosti ter 
realizirali kar 30 % več prihodkov od prodaje kot v juliju 2019. 

 
Po pričakovanjih smo gostili največ slovenskih gostov, in sicer kar 91 % na Rogli in 94 % v Termah 
Zreče.  
 
Izdaja turističnih bonov zagotovo pozitivno vpliva na povpraševanja in rezervacije tudi v Uniturjevih 
centrih. Število koristnikov le-teh se iz dneva v dan povečuje. V mesecu juliju se je odstotek gostov, 
ki so koristili slovenske turistične bone gibal okoli 56 %. 
 
Letošnja poletna sezona je močno zaznamovana z razmerami, povezanimi z epidemijo novega 
koronavirusa, ki z varnostnimi ukrepi in priporočili za preprečevanje širjenja bolezni spreminjajo 
ustaljene vzorce delovanja, pa tudi načine, kje in kako preživljamo svoj prosti čas.  
 
Skrbno in odgovorno smo pristopili k uvajanju ukrepov ciljem obvarovati zdravje naših gostov in 
sodelavcev. Poleg vseh ukrepov, ki jih zahtevajo Nacionalni inštitut za javno zdravje in pristojne 
inštitucije, smo uvedli tudi tako imenovani Uniturjev Plus Standard, ki zagotavlja brezkontaktni 
terminal za merjenje telesne temperature gostov, celostno razkuževanje sob z zameglitvijo prostora, 
ki uniči 99,9 % vseh virusov in bakterij, vsakodnevno preventivo merjenje telesne temperature pri 
zaposlenih ob prihodu na delo ter potrdili Mednarodni akreditacijski center AACI, ki določa postopke 
za konstantno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. 
 
V skladu s trendi na globalnem turističnem trgu in strateškimi usmeritvami podjetja Unitur d.o.o. smo 
se v zadnjih letih intenzivno usmerjali tudi v razvoj doživljajske ponudbe na prostem, kar se je v 
spremenjenih pogojih, ki jih določa nova realnost, izkazalo za pravo odločitev. 
 
Poleg že obstoječe športne infrastrukture, urejenih in označenih pohodnih in kolesarskih poti ter 
razvite wellness in kulinarične ponudbe, smo v zadnjih letih doživljajsko ponudbo za družine na Rogli 
obogatili s prenovljeno Škratovo učno potjo, Pohorsko vasico z didaktičnimi igrali za najmlajše in 
Jezernikovim vodnim parkom, medtem ko se je doživljajska ponudba za sprostitev nadgradila s Čutno 
potjo Natura in Energijskim parkom Rogla ter potjo lesenih kipov. Sočasno smo v Termah Zreče odprli 
Medgeneracijski vadbeni park na prostem ter nadgradili vsebino in kakovost ponudbe na področjih 
zdravstva, wellnessa in kulinarike.  



 
 

 

Posebno atrakcijo še vedno predstavlja seveda edinstvena Pot med krošnjami Pohorje, medtem ko 
obiskovalce Rogle, še posebej družine z otroki, v teh dneh še posebej pritegne sprehod po prenovljeni 
in virtualizirani Škratovi učni poti, ki je eden prvih primerov združevanja trajnostnega razvoja 
turistične ponudbe s tako imenovano 4.0 tehnologijo v turizmu.  
 
Čeprav je poletna sezona trenutno na vrhuncu, se že intenzivno pripravljamo na jesenske mesece.  
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