Skriti zakladi
destinacije Rogla – Pohorje
najlepše pohodniške in
kolesarske poti

Tudi jaz
trava med travami,
drevo med drevesi,
bom ostal z razprtimi rokami
in objemal
zvezde oblake in ptice
in se pogovarjal s tabo, zemlja,
dolgo dolgo,
takrat ko bom tih in dober
tudi jaz.
(Ivan Minatti, konjiški pesnik, Ko bom tih in dober)

S pobegom v naravo
odkrijemo več, kot smo iskali.
Zreško Pohorje in Dravinjska dolina obljubljata
nepozabna doživetja skozi pustolovščine, ki se
ponujajo same.
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pohorskih pohodniško-kolesarskih zanimivosti:
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ź
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HVALA!

Pohorske planje so pravcati ostanki preteklosti.
Med pohodi po travniških preprogah najdemo
kopico starih, ponekod že izginulih rastlin.
Ozrimo se še v nebo, da opazimo prelepe ptice,
ki so jim planje življenjski prostor.
Globoko v pohorskem gozdu najdemo 19 ha
mogočnega pragozda s slapovoma Mali in
Veliki Šumik, dostopnega po luštnih kolovozih.
Aktivnost na višjih legah povečuje hitrost,
vzdržljivost in moč ter dviga raven energije.
Priljubljena točka: Lovrenška jezera.
Obronki Pohorja, ki se obračajo k soncu, rodijo
odlično trto. Poti, ki se vijejo skozi gričevja, so
prepredene z vinogradi. Ste že obiskali Zlati
grič?
Gibanje krepi srce in ožilje, niža tveganje za
nastanek kroničnega visokega pritiska,
diabetesa, holesterola ipd. Tudi naše duševno
zdravje z njim mnogo pridobi. Ampak – tukaj na
mnogih poteh dobite slasten pohorski obrok, ki
sestavine navadno črpa iz narave.

Ker se ukvarjate z
okolju najbolj prijaznimi aktivnostmi.
Pohodništvo in kolesarjenje v naravo
ne posegata znatno,
je ne onesnažujeta
in ne povzročata
hrupa. Naj vam pri
tem pomagamo –
s pomočjo našega
vodnika raziščite
neponovljivo naravo
in kulturno krajino
Pohorja in Dravinjske
doline.

Po Pohorju z mobilno aplikacijo Slovenia trails!
Odkrivajte pohodne in kolesarske poti po Zreškem Pohorju in Dravinjski dolini z
mobilnim vodnikom. Enostavneje in zabavneje – s koristnimi informacijami, kot so
dolžina, trajanje in zahtevnost poti ter zanimive točke ob poti.
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Na pohod!
Ni jezika, ki bi opisal
veličastje razgleda.
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Zaljubljeni v pohodništvo:
start z Rogle

Lovrenška
jezera

(Lovrenški biseri)

Krožna pot: Hotel Planja – Ostruščica –
Lovrenška jezera – Mašinžaga – Koča na Pesku –
Hotel Planja
Dolžina: 15 km
Čas: 3 do 4 ure
Težavnost: srednje težka
Zanimivosti: Smučarsko-tekaški center pri
Hotelu Natura, smučišče Ostruščica, pohorske
planje, sedlo Komisija (šotno barje), gozdni
rezervat Mulejev vrh, Lovrenška jezera, Jezerc,
planinska koča Pesek, Ranč Pri Pesku

Opis poti: Od hotela zavijemo proti severu preko
travnatih planj do Ostruščice. Z Ostruščice
nadaljujemo preko sedla Komisija do Mulejevega
vrha, kjer se prične gozdni rezervat. Pot nas vodi
izmenoma preko travnikov in gozdov do
Lovrenških jezer. S stolpiča ob jezerih se odpirajo
čudoviti pogledi na vse strani. Od tam pot
nadaljujemo proti severu v smeri Lovrenca. S te
poti sledimo markacijam na desno in se spustimo
do Jezerca s čudovito močvirsko vegetacijo. Od tu
nadaljujemo naprej po gozdni poti do križišča z
glavno cesto (1,5 km), kjer zavijemo desno proti
Pesku, od koder se po gozdni poti vzpnemo nazaj
do hotela Planja.
Pot je primerna za nordijsko hojo in tek!

Lovrenška jezera (Lovrenški biseri)

Za učenjake:
Pohorske planje so nastale pred stoletji, ko so pastirji na položnih slemenih izkrčili gozdove in jih spremenili v pašnike.
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Lovrenška jezera z 20 jezerci, ki so nastala v ledeni dobi pred 8000 leti, so največje visoko barje v Sloveniji. Barje nima površinskega
dotoka, jezerca napajajo izključno padavinske vode. Njegov večji del porašča ruševje, v nekaterih jezercih raste tudi beli lokvanj. Živalski
svet je razmeroma skromen, čeprav predstavljajo Lovrenška jezera najpomembnejše življenjsko okolje ogroženega petelina ruševca.

Zaljubljeni v pohodništvo: start z Rogle

Lukov slap
(Velika Mislinja)
Krožna pot: Hotel Planja – Kraguljišče –
Velika Mislinja – Zgornja Komisija – Lukov
slap – Ostruščica – Hotel Planja
Dolžina: 7,5 km
Čas: približno 2 uri
Težavnost: srednje težka
Zanimivosti: Smučarsko-tekaški center pri
Hotelu Natura, zapuščena pastirska vas Zg.
Komisija, Lukov slap, planje s spominskim
obeležjem II. svetovne vojne

Opis poti: Od Hotela Planja gremo po cesti proti
Zrečam. Na levem ostrem ovinku zavijemo desno v
gozd in sledimo poti za Mislinjo oz. Lukov slap. Na
Kraguljišču sledimo oznakam za Lukov slap in zavijemo
po poti desno navzdol. Prečkamo cesto in se po gozdni
poti spuščamo do približno 1.000 m nadmorske višine.
Zopet pridemo na makadamsko cesto, kjer je sotočje
dveh rek. Tu zavijemo po cesti navkreber. Pridemo do
zapuščene vasi Zg. Komisija oz. Velika Mislinja, kjer so v
preteklosti domovali pastirji, drvarji in gozdarji. Namesto
po cesti proti Rogli zavijemo desno skozi vas. Od tod je
10 min hoda do Lukovega slapu. Od tam se vrnemo do
prvega križišča, kjer je na kamnu oznaka za Roglo in pot
nadaljujemo po gozdni poti z Lovrenških jezer do hotela
Planja.
Pot je primerna za nordijsko hojo in tek!
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Zaljubljeni v pohodništvo:
start z Rogle

Šotno barje
na Rogli
Krožna pot: Hotel Planja – razgledni stolp –
Koča na Pesku – Mašinžaga – Komisija –
Ostruščica – Hotel Planja
Dolžina: 6,5 km
Čas: približno 1,5 ure
Težavnost: lahka
Zanimivosti: razgledni stolp, gozdne
borovnice, planinska koča Pesek, spomenik
kurirjem II. svetovne vojne, akumulacijsko
ribiško jezero Mašinžaga, sedlo Komisija (šotno
barje), vrh Ostruščica

Opis poti: Od hotela zavijemo proti vzhodu do
razglednega stolpa. Za stolpom zavijemo levo proti
severu, kjer se pot spušča skozi gozd. Po 15 min
hoje pridemo do planinske koče Pesek. Od tam
nadaljujemo proti zahodu po cesti za Lovrenc na
Pohorju. Po 700 m zavijemo s ceste, prečkamo
potok Radoljna pri Mašinžagi in se po kolovozu
vzpnemo po gozdnem pobočju do šotnega barja,
sedla Komisija. Ponovno zavijemo levo proti jugu in
pot nas pripelje na travnat vrh Ostruščica. Od tukaj
se preko planj sprehodimo nazaj do hotela.
Pot je primerna za nordijsko hojo in tek!

Kulinarični namig
Koča na Pesku je znana po slastnem
pohorskem borovničevem štrudlu! Ja,
zavitku. Ampak na Pohorju ga imenujemo
štrudl. :).
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Zaljubljeni v pohodništvo: start z Rogle

Škratova
učna pot
Krožna pot: Hotel Planja – Koča na
Jurgovem – razgledni stolp – Hotel Planja
Dolžina: 4 km
Čas: 1 ura
Težavnost: lahka
Zanimivosti: poučne informacije ob poti o
klimi, favni in ori, Koča na Jurgovem,
razgledni stolp

Opis poti: Od Hotela Planja se spustimo do športne
dvorane, kjer zavijemo v gozd in po gozdni poti
nadaljujemo do manjšega lesenega stolpa, kjer se pot
začne rahlo vzpenjati. Po poti nas spremljajo oznake
pohorskega škrata in poučne table. Pridemo do jase,
kjer zavijemo desno proti Koči na Jurgovem. Po
makadamski cesti ali po smučišču se vračamo do hotela
navzgor. Ko pridemo do vrha povezovalne vlečnice,
zavijemo desno v gozd in zagledamo razgledni stolp.
Nato se skozi gozd vračamo do Hotela Planja mimo
pohorske vasice na Uniorčku in Mini Rogle.

Pri vsaki tabli si bo vaš učenjak odtisnil pohorsko štampiljko!

Za učenjake:
Odpravite se na potep po Škratovi učni poti! Poiščite navihanega pohorskega škrata ali Hudo mravljico iz istoimenske
otroške pesmice in jo povprašajte, kako ji uspe zgraditi tako velik dom ali za kaj uporablja mravljično kislino. Ste vedeli, da
je bil avtor Hude mravljice Branko Rudolf iz Slovenskih Konjic, največjega kraja v Dravinjski dolini?

7

Zaljubljeni v pohodništvo:
start iz Zreč

Brinjeva
gora
Krožna pot: Terme Zreče – Brinjeva gora
(cerkev Matere Božje) – cerkev Sv. Neže –
Terme Zreče
Dolžina: 6 km
Čas: približno 1,5 ure
Težavnost: srednje težka
Zanimivosti: cerkev Sv. Neže iz 18. stoletja,
romarska cerkev Matere Božje iz 18. stoletja,
razvaline gradu Freudenberg, gostišče
Zimrajh na keltskem pokopališču
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Cerkev Sv. Neže

Opis poti: Pot na Brinjevo goro je speljana mimo
kavarne in pekarne Težak. Pod stopniščem
prečkamo Kovaško cesto in nadaljujemo proti
mostu čez Dravinjo. Sledimo oznakam, ki nas
popeljejo po strmem asfaltnemu vzponu v gozd. Po
prijetni poti med drevesi nas na drugi strani pričaka
jasa, kjer je ves trud poplačan s prelepim
razgledom na Zreče. Nadaljujemo do asfaltne ceste
in naprej do križišča. Na razpotju lahko zavijemo
levo proti Gostišču Zimrajh, kjer so našli ostanke
keltskega pokopališča, mimo gostišča pa vodi pot
do cerkve Sv. Martina (druga najstarejša ohranjena
cerkev v župniji). Za Brinjevo goro zavijemo desno
in nadaljujemo po kamniti poti v gozd. Prispemo do
križa, kjer ne smemo prezreti smerokaza za grad
Freudenberg, kjer lahko vidite njegove ostanke.
Kamnita pot nas pripelje do magične Brinjeve gore,
kjer so svoje zavetje iskali že Keltje. Tukaj nas
pozdravi nekdanja romarska cerkev Matere Božje iz
18. stoletja. Na poti do cerkve Sv. Neže nas pričaka
še en prekrasen razgled v smeri Slovenskih Konjic,
vinorodnih gričev Škalc in mogočne Konjiške gore v
ozadju. Vračamo se po označeni makadamski poti.
S poti zavijemo levo v gozd. Prispemo do travnika
in se po že znani kolovozni poti vračamo nazaj v
Zreče.
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Brinjeva gora

Za učenjake:
Poselitev Brinjeve gore je prehajala iz bronaste v železno dobo
preko Keltov, Rimljanov, pa vse do staroslovenske naselbine,
medtem ko se je v srednjem veku tod bohotil grad
Freudenberg. Nedaleč od tod je vodila starodavna pot, po
kateri sta sveta brata Ciril in Metod šla v Rim. Menihi iz bližnje
Žičke kartuzije so imeli v Zrečah svoja posestva. Verjetno so
tudi oni zaslužni za božjepotno cerkev na Brinjevi gori, saj so
bili vneti Marijini častilci.

Zaljubljeni v pohodništvo: start iz Zreč

Golek in
razvaline gradu
Lušperk
Krožna pot: Terme Zreče − Zreško jezero −
Izletniška kmetija Ančka − Golek – Loška gora −
razvaline gradu Lušperk − Ošlakova kovačija − Hotel
pod Roglo – staro mestno jedro Zreč − Terme Zreče
Dolžina: 14 km
Čas: približno 4 ure
Težavnost: srednje težka do težka
Zanimivosti: razvaline gradu Lušperk, Ošlakova
kovačija, Forma viva

Opis poti: Pot nas skozi zreški park vodi mimo Vil
Terme Zreče do zreškega jezera, ki služi kot umetni
zadrževalnik vode ter je hkrati življenjsko okolje
vodnih in obvodnih rastlin in živali. Pot nadaljujemo
ob potoku Koprivnica proti Jamniku in zreškemu
pokopališču, od koder se nam odpira prelep
razgled na Brinjevo goro. Samo nekaj korakov
skozi gozd nas loči do Turistične kmetije Ančka, kjer
se lahko okrepčate z domačimi dobrotami, ki bodo
prav prišle pred vzponom na Golek. Podamo se po
asfaltni cesti do kamnoloma, kjer zavijemo levo.
Vzpenjamo se po makadamski cesti, vse do križa.
Od tod naprej sledimo oznakam in se vzpenjamo
vse do Goleka (769 m), ki ga domačini imenujejo
tudi Brški travnik. Da bo pot bolj prijetna, se
spustimo po isti poti nazaj do prve gozdne ceste,
kjer zavijemo levo in po gozdu sledimo oznakam.
Pot se vije po makadamski cesti, od koder vidimo
čudovit razgled na Zreče, bližnjo in širšo okolico. Na
prvem večjem razpotju, pred manjšim naseljem
hiš, zavijemo skrajno levo in po cesti, ki je na
začetku makadamska, pozneje pa preide v
asfaltno, nadaljujemo pot. Po 20 min. prispemo v
Loško goro, kjer na visokem griču ob sotočju rek
Dravinje in Ljubnice s čudovitim pogledom na

Pogled na Golek

Zreško jezero

Dravinjsko dolino ležijo razvaline gradu Lušperk (607 m).
Pri tabli ob cesti, kjer lahko preberete zanimivosti o gradu,
zavijemo levo v strmino in po 20 min. prispemo da razvalin
gradu Lušperk. Pot nadaljujemo po gozdu, počasi se
vzpenjamo, prispemo na makadamsko cesto in po 30 min.
hoje prispemo do Ošlakove kovačije. Če bi se odločili
obiskati še Skomarje, rojstno vas znamenitega pohorskega
pesnika Jurija Vodovnika, ki leži na nadmorski višini 944 m
in slovi po Skomarski hiši, bi potrebovali nekoliko več časa.
Pot tako nadaljujemo po asfaltni cesti in po eni uri
prispemo v Terme Zreče.

Za učenjake:
Ošlakova kovačija je na eden redkih ohranjenih spomenikov stare kovaške obrti. Po pisnih virih naj bi nastala okrog leta 1770,
nad vhodom na ožji strani fasade pa je ob vrsti kovaških okraskov še letnica 1789, ko je stavba dobila današnjo podobo.
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Življenje je
kot vožnja s kolesom.
Da bi ohranili
ravnotežje,
se moramo
premikati.
(Albert Einstein)

Na kolo!
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Predani kolesarji:
start na Rogli

Klopni
vrh
Pot: Hotel Planja – Koča na Pesku – Zgornja
brv – Klopni vrh – Hotel Planja
Dolžina: 20 km
Težavnost: lahka
Zanimivosti: pohorski gozdovi, planinska koča
Pesek, Ranč Pri Pesku, Zgornja brv, planinska
koča Klopni vrh
Tip kolesa: XC gorsko kolo, treking kolo, e-kolo
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Opis poti: Z Rogle nas pot vodi proti Pesku, kjer
nadaljujemo desno na makadamsko cesto proti
Oplotnici. Po približno dveh kilometrih pridemo do
odcepa Spodnja Brv, kjer zavijemo levo proti
Klopnemu vrhu. Sledi pomirjujoča pot po gozdni
cesti, kjer uživamo v šumenju pohorskih gozdov in
opazovanju gozdnih živali. Po prijetnih nekaj
kilometrih se spustimo do koče pod Klopnim
vrhom, kjer se razprostre lep razgled na Ruše in
Maribor. Lahko se tudi okrepčamo z lokalnimi
dobrotami, kot sta srčna moč in domača jelenova
salama. Po isti poti se vrnemo na izhodišče.

Za učenjake:
Koča stoji na razgledni jasi severno-vzhodno od
Klopnega vrha. Predvojno planinsko kočo so leta
1941 požgali partizani z namenom, da ne bi bila na
voljo okupatorju. V istem letu je v bližini koče
potekala prva odprta bitka, v kateri so borci
Pohorske čete prvikrat premagali Nemce, na kar nas
opozarja spomenik. Pred kočo je na ostankih kletne
etaže med vojno požgane vile urejena razgledna
terasa.
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Predani kolesarji:
start na Rogli

Komisija
− Rakovec
Krožna pot: Hotel Planja – pot za Mislinjo –
Matic – Urban – Rakovec − Hotel Planja
Dolžina: 27 km
Težavnost: srednje težka
Zanimivosti: domovanje divjega petelina
ruševca, vasi Matic in Urban, avtohtone
pohorske kmetije, Rakovec, razgledna pot na
Zreško Pohorje
Tip kolesa: XC gorsko kolo, treking kolo, e-kolo

1500 m
1400 m
1300 m
1200 m
1100 m
0 km

5

10

15

20

25

Opis poti: Od Outdoor centra se peljemo mimo
Hotela Natura, kjer po enem kilometru zavijemo
na cesto za Mislinjo. Pot nadaljujemo po
makadamu. Sledi prijeten spust po gozdni cesti
skozi območje, kjer domuje divji petelin ruševec.
Rahlo se povzpnemo proti Urbanu, kjer se nam
odpre razgled proti Mislinjski in Šaleški dolini. Na
ostrem ovinku zavijemo levo na gozdno pot in se
peljemo mimo izvira Pake. Sledi prijeten spust po
gozdni cesti mimo visokoležečih kmetij. Po nekaj
kilometrih se priključimo cesti Vitanje–Rakovec in
zavijemo levo. Ko prispemo do odcepa za Rakovec,
se povzpnemo še 500 m do vasi in stare šole. Po
počitku pot nadaljujemo nazaj do ceste
Vitanje–Rogla, kjer zavijemo proti Rogli. Peljemo se
nad slikovito najvišje ležečo pohorsko vasico
Skomarje. Na razcepu za Skomarje spet zavijemo
levo v smeri Rogle, kjer sledi nepozabno
kolesarjenje v osrčju Zreškega Pohorja. Po nekaj
kilometrih se priključimo na cesto Zreče–Rogla (2
km pod Roglo) in se vrnemo na izhodišče.
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Za učenjake:
Vasica Rakovec je včasih predstavljala gospodarsko in
izobraževalno središče južnopohorskega podeželja.
Leži v majhni globeli na nadmorski višini preko 1000
m in je po zračni liniji od smučarskega centra Rogla
oddaljena le streljaj. Obdajajo jo vzorno negovani
gozdovi, odlikujejo pa izjemno ugoden položaj, klima in
razpoloženjsko stanje, ki ga prepoznavajo in doživljajo
tudi naključni obiskovalci in pohodniki. Po srečanju s to
dolino povedo o izjemnem občutku umirjenosti,
sprave in povezanosti z naravo in samim seboj.

Predani kolesarji: start na Rogli

Skomarje

(etnološka pot)

Krožna pot: Hotel Planja – odcep za Vitanje –
Skomarje – Turistična kmetija Arbajter – Resnik
– Planina na Pohorju – Turistična kmetija
Gričnik – Hotel Planja
Dolžina: 30 km
Težavnost: srednje težka
Zanimivosti: vas Skomarje, dobrote kmetije
Arbajter, vas Resnik s cerkvico Sv. Jakoba in
spominsko hišo Jurija Vodovnika, vas Planina
na Pohorju, dobrote turistične kmetije Gričnik
Tip kolesa: cestno kolo, e-kolo

Opis poti: Z Rogle nas pot vodi v dolino. Čez kratek
čas se odcepi desno in nas po makadamski
pohorski cesti pripelje v vas Skomarje. Mimo farme
jelenov Arbajter se približamo vasici Resnik, ki je
raztegnjena po dolgem pohorskem slemenu. Pot
nadaljujemo mimo vasice Resnik in prečkamo
cesto Rogla–Zreče. Tam se začne pot počasi
dvigovati proti Jurgovem skozi vasico Planina na
Pohorju. Od apartmajske hiše Jurgovo se preko
Peska ponovno vrnemo na Roglo.

Skomarje

Kulinarični namig
Turistična kmetija Arbajter vas bo presenetila z
odličnimi divjačinskimi suhimi mesninami,
saj imajo farmo jelenov. Tako se boste
okrepčali na poti – ko se vrnete, pa bo
utrujenim mišicam prijal odličen pohorski
lonec v Stari koči. V njem so tri vrste mesa in
pristni pohorski jurčki.

Za učenjake:
Skomarje je najvišje ležeča slovenska strnjena vas in rojstna vas pohorskega pesnika Jurija Vodovnika. V središču se
nahaja Skomarska hiša, ki predstavlja tipičen primer tradicionalne pohorske arhitekture. Vredna ogleda je tudi 700 let
Skomarje
stara cerkvica Sv. Lamberta.
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Predani kolesarji:
start na Rogli

Šumik
Krožna pot: Hotel Planja – Koča na Pesku –
Klopni vrh – pragozd Šumik (slapova Mali in
Veliki Šumik) − naravni rezervat Lobnica –
Dom na Osankarici – Hotel Planja
Dolžina: 63 km
Težavnost: težka
Zanimivosti: pragozd Šumik, slapova Mali in
Veliki Šumik, soteska Lobnice, Črno jezero, Koča
na Osankarici, spomenik NOB v spomin na
Pohorski bataljon
Tip kolesa: XC gorsko kolo, treking kolo, e-kolo

Slap Šumik

Opis poti: Od Hotela Planja pot vodi do planinske
koče Pesek in Ranča pri Pesku. Od tam se cesta
vije proti Klopnemu vrhu, kjer v čaka prijetna
planinska koča. Peljemo se skozi pragozd Šumik,
naravni rezervat v soteski Lobnice, v katerem se
nahajata dva slapova Šumik, Mali (9 m) in Veliki
(36 m). Po nekaj kilometrih Dom na Osankarici
ponuja osvežitev in ogled stalne razstave o
Pohorskem bataljonu. V bližini je tudi Črno jezero.
Od Osankarice se pot znova obrne in preko Peska
pripelje nazaj na Roglo.
Za učenjake:
V pragozdu Šumik se je ohranila pristna sestava
drevesne ore, in sicer prevladujejo listavci. Drugje
po Pohorju so jih zaradi glažutarstva posekali, s
smreko pa pogozdovali šele kasneje.
Znameniti Pohorski bataljon, ki je padel leta 1943 na
Osankarici, je tudi v zadnji bitki Nemcem zadal velike
izgube. Veličastna poslednja borba je bila velika
moralna spodbuda za nadaljnje boje z okupatorjem.
Sedem borcev Pohorskega bataljona so razglasili za
narodne heroje. Literarno je Pohorski bataljon
upodobil Zdenko Kodrič v romanu Opoldne zaplešejo
škornji.
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Črno jezero

Črno jezero je nastalo okoli leta 6000 pr. n. št., ko so konec ledene dobe takratni prebivalci Pohorja poglobili močvirno površje in ga
tako spremenili v jezero. Za potrebe spravila lesa v dolino so jezero v 19. stol. še povečali. Območje Črnega jezera je zaradi
edinstvenega ekosistema zavarovano.

Predani kolesarji:
start v Zrečah

Slovenske
Konjice
Krožna pot: Terme Zreče – Radana vas –
Gabrovlje − trasa nekdanje ozkotirne železnice –
Slovenske Konjice − Zlati Grič – Gračič – Terme
Zreče
Dolžina: 12,8 km
Težavnost: srednje težka
Zanimivosti: vinorodne Škalce z moderno kletjo
Zlatega griča, staro trško jedro Slovenskih Konjic
Tip kolesa: treking kolo, e-kolo

Opis poti: Od Term Zreče se usmerimo proti
Slovenskim Konjicam in se v križišču pri trgovskem
centru usmerimo levo proti Uniorju. Čez približno
500 m se v križišču zapeljemo desno v smeri
novejše cone podjetij Unior in GKN ter nadaljujemo
pot mimo tovarn. V križišču se pot usmeri proti
Radani vasi in po bivši trasi ozkotirne železnice, ki je
nekoč povezovala Poljčane, Slovenske Konjice in
Zreče, do Slovenskih Konjic. Od tam nas pot pelje
skozi prostrane vinograde, mimo bivših viničarij ter
moderne in zelo obiskane vinske kleti Zlati grič
(namig: dogovorite se lahko tudi za degustacijo
vrhunskih vin!). Mimo kleti se povzpnemo do
Gostilne Grič v srcu Škalc, kjer si prav tako lahko
privežete dušo s kozarčkom rujnega. Od tu se vam
odpre čudovit razgled na golf igrišče, Slovenske
Konjice z okolico ter na Konjiško goro z razvalinami
nekoč mogočnega konjiškega gradu. Vrnitev do
Term Zreče je možna po isti poti ali pa preko vasi
Gračič, kjer vas čaka še vzpon s stalnimi pogledi
preko vinorodnih gričev na Dravinjsko dolino.

Vinorodne Škalce
Stari trg, Slovenske Konjice

Za učenjake:
Železniška proga Poljčane − Slovenske Konjice − Zreče je bila nekdanja ozkotirna železniška proga (širine 760 mm) med
Poljčanami in Slovenskimi Konjicami, ki je obratovala med letoma 1892 in 1962, do Zreč pa je bila podaljšana leta 1921. Promet
po progi je bil ukinjen leta 1963, tiri pa odstranjeni leta 1970.
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Predani kolesarji:
start v Zrečah

Skomarje
Krožna pot: Mlin – Ljubnica – Čebelica –
Beškovnikova kašča – cerkev Sv. Vida –
Skomarje − Ošlakova kovačija (žage in mlini)
– Hotel pod Roglo
Dolžina: 30 km
Težavnost: težka
Zanimivosti: Beškovnikova kašča, cerkev Sv.
Vida, cerkev Sv. Lamberta, spominska soba
ljudskemu godcu Juriju Vodovniku,
skomarska hiša s črno kuhinjo
Tip kolesa: treking kolo, e-kolo
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Opis poti: Pot od hotela začnete v smeri proti
Rogli, vendar še pred začetkom vzpona pri gostilni
Mlin zavijete levo. Ob Ljubnici nadaljujete pot v
smeri vitanjskega Pohorja. Še pred Beškovnikovo
kaščo boste nagrajeni s prelepimi pogledi proti
Paškem Kozjaku. Na tem mestu je vredna ogleda
tako kašča kot tudi cerkev Sv. Vida. Vzpon se
nadaljuje po prelepi panoramski cesti proti
Skomarju, najvišje ležeči strnjeni vasi v Sloveniji.
Tam boste našli cerkev Sv. Lamberta, spominsko
sobo ljudskemu godcu Juriju Vodovniku in
skomarsko hišo s črno kuhinjo. Ob povratku se po
cesti le spustite v dolino. Pred prihodom se lahko
okrepčate še z doma varjenim pivom v Hotelu pod
Roglo.

Za učenjake:
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Jurij Vodovnik se je rodil leta 1791 kot kmečki sin. Zadnja leta je živel po več mesecev zdoma, hodil naokrog oprtan s košem brez dna
ter si s petjem služil hrano in zlasti pijačo. Kot dober poznavalec zdravilnih zelišč in ljudski živinozdravnik je bil priljubljen daleč naokoli,
kot pevec, pesnik in pripovednik pa zaželen na domačih slavjih (kolinah, godovanjih in ženitvah), pogrebih in pri bedenju ob mrliču. Bil
je tudi romarski vodja. Ljudsko življenje na Pohorju je opisoval realistično, njegov razpon pa je segal od stvarne upodobitve do
moralističnega, v baročnem duhu uglajenega nabožnega pesnjenja. Umrl je za jetiko 17. decembra 1858, pokopan pa je na
pokopališču pri cerkvi Sv. Lamberta na Skomarju.

Predani kolesarji: start v Zrečah

Gorenje
Krožna pot: Terme Zreče − Gračič –
Gostišče Zimrajh – Zlakova – Gorenje (Sv.
Kunigunda) – pri Mahu – Planina na Pohorju –
Kmetija Gričnik (jagode) – Hotel pod Roglo –
Vinotoč Andrejc − Terme Zreče
Dolžina: 28 km
Težavnost: težka
Zanimivosti: cerkev Sv. Martina, cerkev Sv.
Kunigunde, sveže jagode na kmetiji Gričnik
Tip kolesa: treking kolo, e-kolo

1200 m
1000 m
800 m
600 m
400 m
0 km

5

10

15

20

25

Opis poti: Od hotela se podate proti vasi Gračič,
kjer vas čaka prvi krajši vzpon, na vrhu zavijete levo
in se za Brinjevo goro pripeljete do vasi Zlakova
(namig: primeren trenutek za postanek v gostišču
Zimrajh!). Mimo cerkve Sv. Martina se skozi vas
Črešnova povzpnemo do Gorenja. Vso pot nas
nagrajujejo prelepi razgledi na Dravinjsko dolino in
Boč. V vasici Gorenje si oglejte cerkev Sv.
Kunigunde, vrata pa so odprta v priznanem
domačem gostišču Smogavc. Po postanku se
podajte na še en daljši vzpon skozi Koroško vas do
Planine na Pohorju. Tukaj se ustavite na Kmetiji
Gričnik, kjer se lahko najeste slastnih jagod ali jih
vzamete s seboj. Od tod vas čaka samo še spust v
dolino po glavni cesti, ki povezuje Roglo z Zrečami.
Pred prihodom v hotel izkoristite čas za malico ali
doma varjeno pivce v Hotelu pod Roglo. Če vam
bolj prija deci rujnega, pa potrkajte na vrata
vinotoča Andrejc.

Ali ste vedeli?

Gorenje

Cerkev Sv. Kunigunde

Hotel Rogla*** na Rogli in Hotel Vital**** v Termah
Zreče sodita med specializirano namestitev za
pohodnike in kolesarje. V skladu s slovensko
standardizacijo za pohodnikom in kolesarjem
prijazen hotel jima pripadajo:
Hotel Rogla***:

Hotel Vital****:
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Bike park
Rogla: raj za
downhill
Dolžina: 7,5 km
Težavnost (Izberite sami!):
- lahka
- srednje težka
- težka
Tip kolesa: XC gorsko kolo, downhill kolo

Opis: Adrenalinska poslastica je Bike Park Rogla
sredi pohorskega gozda. Gozdne proge različnih
težavnosti (od modre do črne) se raztezajo od
Mašinžage do Ostruščice. Popestrijo jih elementi, ki
jih pozna vsak pravi downhill kolesar, torej table,
banda, drop, step up itd., češnja na vrhu smetane
pa je najhitrejša proga, Super Flow. Bike Park pa je
primeren tudi za začetnike. Vso vrhunsko opremo
(kolesa, čelado in ščitnike) si lahko izposodite, na
vrhu Planje pa je poligon, namenjen učenju osnov
gorskega kolesarstva. Pomaga vam lahko tudi bolj
izkušeni kolesar.
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INFO
O odprtju parka, vstopnicah in izposoji opreme se
pozanimajte na 03 757 71 00 ali rogla@unitur.eu!

4
koraki,
da moji športni podvigi

potekajo gladko

1

Dobro pregledam zemljevide in s sabo
vzamem potrebne brošure.

2

S sabo vzamem vodiča, ki pozna vse
pohorske kotičke.
Najbolje bo, da pokličem na 03 757 71 00 (Rogla) ali
03 757 60 00 (Terme Zreče) ter povem, kam grem,
kdaj grem in da potrebujem nekoga, ki bo šel z mano.

3

Preverim zahtevnost poti in se ne
precenjujem. Pri kolesarskem izletu si
pomagam z e-kolesom.
Če imam za kolesarsko pot premalo kondicije,
pokličem 03 757 71 00 (Rogla) ali 03 757 60 00
(Terme Zreče) in se pozanimam o izposoji e-kolesa. S
pomočjo električnega motorčka na njem bodo hribi
lažje premagani.

4

NOVO

e-k l

Poskrbim za svojo varnost in najamem potrebno opremo.
Za pohodniški podvig obujem dobre čevlje in pohodniške palice, za kolesarskega pa kvalitetno
kolo (ali e-kolo!), čelado in v nekaterih primerih ščitnike. Pokličem 03 757 71 00 (Rogla) ali
03 757 60 00 (Terme Zreče), saj si lahko vse to izposodim!

Prva pohorska
športna pomoč! :)
1 »Malo sem pretiravala in imam t. i. musklber.«
Najboljše zdravilo za mlečno kislino in bolečine v mišicah je termalna
voda. Mišice zagreje in blagodejno vpliva na razgradnjo kisline in
sprostitev mišic.

2 »Po vzponu v hrib čutim bolečino v kolenu.«
Najverjetneje potrebujete samo počitek in vaje za okrepitev mišic okoli
kolenskega sklepa. Obrnite se na strokovni kader Medico center v Termah
Zreče (03 757 62 70). Strokovno usposobljen kader vam bo pomagal
rešiti vse tegobe.

3 »Ne samo mlečna kislina, imam prav zategnjene mišice.«
Če so vaše mišice močno zategnjene, jih sprostite s savnanjem v Savna
vasi v Termah Zreče ali na Rogli v Wellnessu Planja ali Natura. Če to ni
dovolj, razmislite o športnih in gorskih masažah s pohorskimi zelišči ali
celo o masaži stopal.
ź Wellness Idila v Termah Zreče: 03 757 63 44
ź Wellness Natura na Rogli: 03 757 72 90
ź Wellness Planja na Rogli: 03 757 71 00

4 »Od hoje so se mi na noge naredili neboleči, ampak
neestetski otiščanci.«
Le pokličite v Wellness Idila (telefonska zgoraj). Dekleta bodo zagato
zagotovo znala rešiti s primerno nego stopal in pedikuro.
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Skriti zakladi
destinacije Rogla – Pohorje
najlepše pohodniške in kolesarske poti

Terme Zreče
T: 03 757 60 00
E: terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu

Rogla
T: 03 757 71 00
E: rogla@unitur.eu
www.rogla.eu

Rogla
Terme zreče
uniturtv
@unitur_resorts

