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Sporočilo za javnost 
 

19. 6. 2020, Rogla – Danes se je po verjetno najvišje ležečem 
toboganu v državi in hkrati edinem, ki vas popelje med krošnje, 
prvi slavnostno spustil župan Občine Zreče, mag. Boris 
Podvršnik. Pot med krošnjami Pohorje na Rogli, ki leži na 1517 
metrov nadmorske višine, je namreč odprla vrata težko 
pričakovanega vijugastega tobogana, ki omogoča adrenalinski 
spust z vrha stolpa. 
 
Že ob odprtju vseslovenske turistične uspešnice, prejemnice 
prestižnega priznanja Slovenske turistične organizacije Snovalec, je 
bilo večkrat slišati zvedavo vprašanje: »Kdaj lahko pričakujemo 
tobogan?« 
 
Pot med krošnjami Pohorje je namreč zgrajena po principu osmih 
sestrskih poti med krošnjami po Evropi, kjer na nekaterih izmed njih 
lahko doživimo tudi impozantne adrenalinske spuste. Vsem je 
skupno raziskovanje gozda, opazovanje smrekovih vej prav na 
njihovem vrhu in občutenju narave iz nove perspektive. Z 
neponovljivimi razgledi po slovenski pokrajini in preko meja daje 
nov tobogan obisku Poti med krošnjami Pohorje še poseben pečat.  
 
Pohorski stolp se dviga kar 37 metrov v višino, od danes naprej pa 
se – le mesec dni po ponovnem odprtju Poti med krošnjami Pohorje 
po epidemiji – z njega lahko spustimo po težko pričakovanem 60-
metrskem vrtoglavem toboganu. »Gre za edinstveni primer 
adrenalinskega in obenem poučnega doživetja, saj vas tobogan z 
najvišjo lego nad 1500 metrov nadmorske višine s stolpa popelje od 
vrha dreves pa skoraj do njegovih korenin, kar je gotovo novo 
izkustvo narave,« obrazloži dr. Jurij Gulič, direktor Poti med 
krošnjami Pohorje.   
 
Tobogan poteka iz zgornje ploščadi razglednega stolpa na višini 
1.483 metrov, dolžina cevi je 62 metrov, izdelana pa je iz nerjaveče 
pločevine premera 950 mm. Gradnja je potekala v mesecu marcu 
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2020. Vrednost investicije znaša 120.000 €, spust po toboganu pa 
bo plačljiv in sicer 2 €. 
 
Ker jim je varnost izjemnega pomena, so možnost spusta sicer 
omejili le na osebe, višje od 120 cm, vsekakor pa s svojo 
naravnanostjo k vključevanju vseh skupin ljudi poudarjajo, da so že 
obstoječe poučne in adrenalinske postaje Poti med krošnjami na 
voljo vsem obiskovalcem. Spomnijo tudi na dejstvo, da je celotna 
pot brez ovir in zato dostopna tudi osebam na invalidskih vozičkih 
ali mlajšim otrokom v otroških vozičkih, ki lahko naravo opazujejo 
skozi transparentne mreže. 
 
V času, ko pristna slovenska narava in blagodejen, čist zrak nosita še 
večjo težo kot sicer, ekipa Poti med krošnjami Pohorje že pričakuje 
vse obiskovalce, ki jim bo popestritev v sklopu klimatskega letovišča 
na Rogli dobro dela, zato bo odpiralni čas med junijem in 
septembrom še daljši, in sicer vsak dan, v vseh vremenskih 
razmerah, od 9.30 do 19.00.  
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