
 
 

Izlet na Roglo in Lovrenška jezera Sekcije pomurske regije 

Jože Magdič 
 
Člani društva Sekcije pomurske regije smo se v soboto, 6. 6. 2020 podali na naš vsakoletni izlet - letos je bil naš 
cilj ogled Rogle, Lovrenških jezer in Pot med krošnjami. Zbrali smo se ob 6.30 uri na avtobusni postaji v Gornji 
Radgoni.   
 
Izleta se je udeležilo 7 članov društva. Iz Gornje Radgone smo pot nadaljevali proti Grabonošu - Ptuj - Slovenska 
Bistrica - Slovenske Konjice - Rogla.  
 
Rogla je vrh sredi istoimenskega smučišča. Vrh je gozdnat z majhno jaso, na kateri stoji razgledni stolp. Stolp je 
visok 30 m in nam nudi lep razgled na bližnje gozdove in ob lepem vremenu celo na Triglav. Če Rogli dodamo 30 
m višine je to tudi najvišja točka na Pohorju, kjer lahko stoji človeška noga. 
 
S parkirišča se usmerimo do hiške, kjer v zimski sezoni prodajajo smučarske vozovnice. Za tem prečkamo 
smučarsko progo in pot nadaljujemo po širokem dolgem travniku, sprva rahlo navzdol. Ko pridemo do najnižje 
točke, naletimo na oznake za Lovrenška jezera, katerim sledimo. Pot naprej se rahlo vzpne in nas pripelje v 
gozd. V nadaljevanju hodimo po kolovozu, ki nas v nekaj minutah pripelje na širok vrh Ostruščice (1498 m). Tu 
je kar precej razpotij, zato pazljivo sledimo markacijam in oznakam za Lovrenško jezero. 
 
Lovrenška jezera se nahajajo na visokem barju sredi Pohorja med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Manjša jezerca, 
ki dobivajo vodo le s padavinami obdaja rušje. Jezerca si lahko ogledamo po z lesom tlakovani stezici, ki nam 
omogoča, da hodimo po suhem in ne po močvirju. Hoja po močvirju pa je prepovedana. Na začetku barja je 
razgledni stolp, ki omogoča pogled po Lovrenških jezerih.  
 
Po povratku nazaj se odpravimo na kosilo in po kratkem počitku se odpravimo na Pot med krošnjami Pohorja. 
 
Na Rogli je pred kratkim zrasla Pot med krošnjami Pohorje, ki navdušuje z novo perspektivo narave, tokrat 
naravnost izmed vrhov pohorskih smrek. 1043 metrov dolga pot se med smrekami vije do 20 metrov visoko, 
nas vmes navduši z adrenalinskimi in poučnimi postajami, nato pa nas za konec ponese na 37 metrov visoki 
stolp, ki ponuja nepozaben pogled po pohorskih gozdovih in v dolino, včasih celo do slovenskih Alp in preko 
meja Slovenije. 
 
Po 17.30 uri smo se odpravili proti domu. Ustavili smo se v Slovenski Bistrici na kavici in pecivu, pot nadaljevali  

do Svetega Jurija, tam sem člane še počastil s sladoledom in nadaljevali do Gornje Radgone. Skupaj smo 

preživeli spet en lep dan, ki ga je za piko na i spremljalo še lepo vreme.  

 


