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POTEP

Muzej ozkotirne železniške proge ● Ošlakova kovačija ● Skomarska 
hiša ● Vodovnikova zbirka ● Srčkova in vodna učna pot ● Sankališče 
Zlodejevo ● Bike park ● Lovrenška jezera ● Terme Zreče



ZREČE - POHORSKO SRCE VABI

Zreče so turistično in izletniško mesto v severovzhodni Sloveniji, ki 
leži pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini. So tudi kovaško mesto, ki 
se ponaša celo s svojim kovaškim pivom. Ime »Reče« je prvič omen-
jeno v listini Otokarja iz Konjic iz leta 1206, arheološka izkopavanja 
v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja pa so odkrila številne 
antične ostanke, ki dokazujejo sledove življenja na Brinjevi gori.
Mesto je znano predvsem po Termah Zreče in Klimatsko-turističnem 
centru Rogla, ki spadata med največja smučarska in termalna središča 
v Sloveniji. V kraju je veliko zasebnih apartmajev, družinski hoteli, 
turistične in izletniške kmetije ter gostišča. Tisti, najbolj radovedni in 
željni raziskovanja, pa si lahko ogledajo še številne kulturne in nara-
vne znamenitosti ali se odpravijo spoznavati učne poti in urejene 
pohodne in kolesarske poti. Odlična kulinarika s priznano blagovno 
znamko Okusi Rogle, bogato podeželje ter gostoljubni ljudje, vas 
vabijo, da spoznate Zreče - Pohorsko srce.

Muzej ozkotirne železniške proge

Skomarska hiša

Ošlakova kovačija

Jezero Zreče

Srčen pozdrav

Želite prejemati vse

NOVE kataloge?

KLIKNITE in pišite!

Zagotovite si 
vse izvode!
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Le 3 km iz Zreč stoji Ošlakova kovačija, ki bi naj po pisnih virih nastala 
že leta 1770 in je eden redkih tako ohranjenih spomenikov kovaške obr-
ti.  Kovaški mehanizem poganja dvoje vodnih koles, med znamenitosti 
domačije sodijo tudi tlačilka za zrak z vodnim padcem in zračna batna 
dvostranska tlačilka, kladivo, imenovano tudi repač, ter bogata zbirka 
doma izdelanega orodja za potrebe takratnega kmetovanja. V glavnem 
prostoru stavbe je kovaška delavnica, v manjšem pa skladovnica za mate-
rial in izdelke  Cene: odrasli 1 €,  otroci 0,5 €  Urnik: ogled možen po 
vnaprejšnjem dogovoru.

Ošlakova kovačija
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, Skomarje 2, Zreče, 
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Železniška postaja Zreče je edina ohranjena postaja oz-
kotirne železnice Poljčane−Slovenske Konjice−Zreče, ki je 
bila leta 1892 zgrajena z namenom, da železniško progo 
Maribor–Ljubljana poveže z gornjo Dravinjsko dolino, boga-
to z lesom in premogom, ter nastajajočo industrijo. Po progi 
se je odvijal živahen tovorni in potniški promet, žal pa je 
bila železnica Poljčane–Zreče leta 1962 ukinjena. Ob muzeju 
je vlakovna kompozicija z lokomotivo, potniškim in dvema 
tovornima vagonoma. V obnovljenem delu zreške železniške 
postaje pa so urejene tri muzejske zbirke.  Cene: odrasli 3 
€,  otroci 1,5 €  Urnik: sobota od 14.00 do 16.00 oziroma 
po vnaprejšnjem dogovoru.

Muzej ozkotirne železniške proge Poljčane - 
Slovenske Konjice - Zreče
Informacije: Kovaška cesta 31, Zreče, E: 03 759 04 70, 
E: tic.zrece.lto@siol.net, W: www.destinacija-rogla.si

Pridružite se nam na FaceBooku!
Vsak dan nove destinacije! KLIKNITE
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V najvišje ležeči strnjeni slovenski vasici Skomarje 
leži leta 1803 zgrajena Skomarska hiša, ki sodi med 
najpomembnejše kulturne spomenike in je zasnovana 
kot prehodni tip hiše med poznosrednjeveško dimnico 
in razvojno naprednejšo hišo s črno kuhinjo. Stavba je 
prvotno obsegala prostorno vhodno lapo (vežo), kujhno 
(kuhinjo), h∂jšo (bivalno sobo), št∂jblc (sobo - spalnico) 
in prešnico z leseno stiskalnico za sadje. V Skomarski hiši 
se odvijajo tudi številni kulturni dogodki.  Cene: odrasli 
2 €,  otroci 1 €  Urnik: ob nedeljah od 9:00 do 12:00 in 
od 13:00 do 17:00.

Skomarska hiša
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, Skomarje 32, 
Zreče, T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

V neposredni bližini Skomarske hiše, se 
nahajata Vodovnikova zbirka in Delavnica 
domačih obrti. Vodovnikova zbirka v nek-
danjem župnišču je slikovit zgodovinski 
prikaz kulture bivanja, največji pečat pa 
ji je dal kar sam Jurij Vodovnik iz Skom-
arja, ljudski pevec in igralec, sodobnik 
Franceta Prešerna in Antona Martina 
Slomška. Vodovnikove pesmi doživeto 
in na duhovit način opevajo vsakdanje 
življenje kmečkega človeka, napisane pa 
so v domačem narečju. V kletnih pros-
torih Vodovnikove zbirke sta na ogled 
dve delavnici domače obrti, v katerih je 
mogoče videti prikaz izdelovanja cokel in 
prekrivanja streh s šikelni (skodlami).  
Cene: brez vstopnine  Urnik: po pred-
hodnem dogovoru.

Kovačija Šrekl - Zajc je nastala z združitvijo manjše obrtniške delavnice 
Ivana Šrekla in kmečke kovačije Ignaca Zajca. Leta 2007 so pod vodstvom 
Ignaca Zajca mlajšega demontirali stroje in orodje Šreklove kovačije ter 
jih postavili v njegovo kovačijo v Dobrovljah, kjer je nekoč koval kovaški 
mojster Ignac Zajc starejši. Tam je sedaj uporabna delavnica z muzejsko 
zbirko kovaško-tehniških izdelkov.  Cene: odrasli 1,00 €otroci 0,50 €  
Urnik: po predhodnem dogovoru.

Kovačija Šrekl- Zajc, Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, Dobrovlje
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Vodovnikova zbirka in Delavnica domačih obrti
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, Skomarje, Zreče, T: 03 759 04 70, 
W:www.destinacija-rogla.si
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Muzej »100 frankolovskih žrtev« je bil postavljen v čast dogodku iz 2. sve-
tovne vojne, ko so v Grabnu na Stranicah obesili 100 slovenskih domoljubov. 
Med najhujše nacistične zločine 2. svetovne vojne sodi krut zločin nad 
domoljubi ob koncu vojne, 12. februarja 1945 v Grabnu na Stranicah. Izve-
den je bil kot maščevanje in povračilo za partizansko zasedo v soteski Tesno, 
v katero je 2. februarja 1945 padel eden najpomembnejših nacističnih funk-
cionarjev Anton Dorfmeister, ki je za posledicami ran naslednjega dne umrl 
v celjski bolnišnici. V zameno za njegovo življenje so nacisti iz mariborskih, 
celjskih in trboveljskih zaporov izbrali 100 talcev, ki so jih prepeljali v celjski 
zapor Stari pisker in jih obesili na jablane ob cesti, nato pa zagrebli v dva 
skupinska grobova. Ob 60. obletnici tega zločinskega dejanja je Spominsko 
društvo »100 frankolovskih žrtev« iz Stranic odprlo stalno zbirko v muzejski 
hiši nasproti grobov. Avtor zbirke dr. Tone Kregar je za postavitev zbirke v 
letu 2006 prejel Valvasorjevo nagrado.  Cene: odrasli 2,00 €, otroci 1,50 € 

 Urnik: vse dni v letu predhodnem dogovoru.

Muzej »100 frankolovskih žrtev«
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, Graben pri Stranicah 
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Lovrenška jezera
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, 
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Lovrenška jezera so najzanimivejša jezerca, ki se nahajajo 
na kakšen kilometer dolgem in 300 m širokem Lovrenškem 
barju v bližini Rogle. So kotanje s površino nekaj kvadratnih 
metrov in globino do 1,2 m. Jezerc je od 11 do 22, odvisno 
od obsega in trajnosti stoječe vode. Najvišje jezerce, ob 
katerem je postavljen lesen razgledni stolp, leži na višini 
1529 metrih nadmorske višine, najnižje pa na višini 1517 
metrih nadmorske višine. Od Rogle je do Lovrenških jezer 
speljana tudi pohodna pot.  Cene: brez vstopnine  Urnik: 
vse dni v letu.

Ostanite v stiku z nami!
Pridružite se nam 
na FaceBooku!
KLIKNITE
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Srčkova učna pot
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, 
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Srčkova učna pot poteka mimo 13 zreških naravnih 
in kulturnih znamenitosti, torej ima kar 13 učnih 
postaj, na katerih so postavljene tudi informativno-
izobraževalne table. Pot je krožna in se začne pri 
Termah Zreče ter meri 7,2 km oziroma skupaj 10,1 
km, če se povzpnete na razgledno točko Golek. 
Učne postaje so: uvodna postaja, park, potok, 
bunker iz druge svetovne vojne, jezero, Pavlakova 
jama, Izletniška kmetija Ančka, lovsko-tehnični ob-
jekt, kamnolom / Golek, Muzej ozkotirne železniške 
proge Poljčane-Slovenske Konjice-Zreče, Forma 
viva, cerkev in šola. Individualni ali vodeni ogledi.  
Cene: brez vstopnine  Urnik: Individualni ali vode-
ni ogledi.

Vodna učna pot v Zrečah
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Vodna učna pot Zreče združuje elemente naravne in kulturne dediščine. Skozi pri-
kaz nekdanjih aktivnosti oživlja dediščino kraja in jo povezuje s sedanjostjo. Vodna 
učna pot Zreče je vez med obnovljenim vodnjakom na nekdanji železniški postaji, 
starim mlinom ob Dravinji in njenih mlinščicah, reko Dravinjo s pritoki ter Zreškim 
jezerom in termalnim kopališčem. Na poti je postavljenih osem informativno-
izobraževalnih tabel, ki se začnejo na stari železniški postaji in je skupaj dolga 13,10 
km. Na prvi je tudi zemljevid, na katerem so vrisane vse točke Vodne učni poti 
Zreče.Za obisk poti priporočamo prevozno sredstvo, saj so razdalje med točkami 
v povprečju 3 km.  Cene: brez vstopnine  Urnik: Individualni ali vodeni ogledi.
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V poletnih mesecih lahko obiščete Bike park na Rogli, ki je prim-
eren tako za začetnike kot profesionalce ter otroke. Na voljo je 6 
urejenih prog na kar 4.700 metrih z adrenalinskimi spusti in ovi-
rami različnih težavnostnih stopnjah. Na voljo je tudi poligon za 
začetnike in izposoja koles, na pomoč pa priskočijo tudi inštruktorji 
gorskega kolesarjenja. Kolesarski park deluje v povezavi s pan-
oramsko sedežnico Planja.  Cene: po ceniku ponudnika  Urnik: 
spomladi - jeseni.

Bike park Rogla
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, 
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Zimsko-letno sankališče Zlodejevo je na voljo vsem, ki hrepenijo po 
adrenalinu in nepozabnih doživetjih. Udobne sani so namenjene 
dvema osebama, lahko pa jih vozite tudi sami. Zanimiva vožnja po 
1.360 m dolgi vijugasti progi je zabavna tudi, kadar dežuje ali sneži. 
Kljub temu, da hitrost uravnavate sami, ne morete prekoračiti 40 
km/h. Avantura se konča na nadmorski višini 1.340 m, od tod pa 
vas vlečnica, skupaj s sanmi, pripelje nazaj na vrh. Vožnja je prim-
erna za otroke od 3. leta dalje, otroci od 3. do 9. leta se lahko vozi-
jo le z eno odraslo osebo.  Cene: po ceniku ponudnika  Urnik: 
vse dni v letu.

Adrenalinsko sankališče Zlodejevo na Rogli
Informacije: LTO Rogla-Zreče – TIC Zreče, 
T: 03 759 04 70, W:www.destinacija-rogla.si

Vaš predlog ali mnenje nam 
veliko pomeni.
Posredujte nam ga! KLIKNITE
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Doživite občutek lahkotnos-
ti v osmih bazenih s skupno 
površino 1600m2 ter se predajte 
sprostitvi v masažnih bazenih in 
kopelih Term Zreče. V notranjih 
bazenih je dovolj prostora, da 
lahko v njih aktivno plavate, si 
nabirate novih moči in kondicije 
ter okrepite telo. Vaši malčki la-
hko med tem preživijo prijetne 
urice v otroškem čofotalniku. 
Sprostite se ob vodnih in 
bisernih vrelcih, zabavajte se 
v toku počasne reke, na hitrih 
drčah in toboganu. V poletju iz-
koristite vodne užitke, ki vam jih, 
z dvema drčama in toboganom, 
nudi Vodni gozdi park. V času 
zime najdite sprostitev v prijet-
no žuborečih toplih bazenih, ob 
pogledu na okoliške zasnežene 
vrhove.  Cene: po ceniku po-
nudnika  Urnik: vse dni v letu.

Terme Zreče, Informacije: Cesta na Roglo 15, Zreče, T: 03 75 76 000, W: www.terme-zrece.eu

Vaš predlog ali mnenje nam 
veliko pomeni. 
Posredujte nam ga! KLIKNITE

Pridružite se nam na FaceBooku!
Vsak dan nove destinacije!
KLIKNITE



- ŠTEVILNE HIKING & BIKING AVANTURE 
- IZVIRNO WELNESS & SELFNESS PONUDBO,

- KULINARIČNO PONUDBO OKUSI ROGLE,
- ODKRIVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH ZAKLADOV

- RAZNOVRSTNO NAMESTITEV
- SPROŠČANJE V GOZDNEM VODNEM PARKU TERM ZREČE,

- ŠPORTNE AKTIVNOSTI V SPORT CENTRU ROGLA,

ZNAČILNOST DESTINACIJE ROGLA JE:

VELIKA PRILAGODLJIVOST ŽELJAM GOSTOV

POSEBEJ JE PRIMERNA ZA DRUŽINE

ŠTEVILNE DODATNE UGODNOSTI IN 

PRESENEČENJA

DESTINACIJA ROGLA-POHORJE PONUJA
ZABAVEN, RAZNOVRSTEN IN OSVEŽUJOČ ODDIH, KI VKLJUČUJE:

POLETNA AVANTURA 
V OBJEMU ROGLE 

IN 
DRAVINJSKIH GRIČEV!

LTO Rogla - Zreče, GIZ, Cesta na Roglo 11j, Si- 3214 Zreče

+386 (0)3 759 04 70, tic.zrece.lto@siol.net, www.destinacija-rogla.si


