
Do Sv. Treh Kraljev

Opis
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Dolžina poti 25 km
Čas vožnje  pribl. 2 uri
Višinski metri 590 m
Težavnost 
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju    
Podlaga:  pribl. 40 % asfaltna,
   60 % makadamska cesta
Znamenitosti:  cerkev Sv. treh kraljev

LAHKA
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Pot se začne v centru mesta Radlje ob Dravi in poteka po 
Hmelini do Zg. Vižinge. V Zg. Vižingi po dobrem kilometru 
preidemo na makadamsko cesto in že je pred nami vzpon. 
Po dobrih treh kilometrih nas cesta pripelje na glavno asfalt-
no cesto, ki pelje iz Sp. Mute na Sv. Primož nad Muto, kjer 
zavijemo desno in nadaljujemo pot v klanec. Čez kakšen 
kilometer, takoj za prvo kmetijo, smo pozorni, da zavijemo 
desno. Začetni del poti nas vodi malenkost navzdol, vendar 
se cesta začne hitro ponovno vzpenjati. Dalje se držimo te 
ceste, ki nas pripelje do Sv. Treh Kraljev oz. na Pernatovo 
raven, kjer se konča asfalt. Tukaj se lahko odločimo ali pot 
nadaljujemo neposredno proti mejnemu prehodu Radelj, ali 
pa si vmes ogledamo še cerkev Sv. treh kraljev. Do sedaj 
smo opravili najtežji del poti in pred nami ni več težjega vz-
pona. Od Pernatove ravni dalje proti mejnemu prehodu Ra-
delj nas čaka še osem kilometrov razgibanega terena, ki v 
drugi polovici poteka samo še navzdol oziroma po ravnini. 
Ko prispemo na mejni prehod, je pred nami še šest kilome-

trov spusta v dolino, in sicer po asfaltni glavni cesti, kar ne 
bi smelo povzročati prevelikih težav. Na polovici spusta pri-
demo do gostilne Žohar, kjer se lahko odločimo za postanek 
in se tudi okrepčamo. Krožna trasa se zaključi na avtobusni 
postaji v centru Radelj ob Dravi, kjer smo jo začeli.
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Radlje, Sv. Trije Kralji

km  Informacije (Zelena: Znamenitosti, razgledne točke)

Start/Cilj Pot začnemo v centru kraja Radlje ob Dravi,  na           
avtobusni postaji, kjer pot tudi zaključimo. 
0       ▲  START Po glavni cesti v smeri proti Dravogradu
0,83 ▲  Odcep za mejni prehod Radelj
1,03 ►  Križišče pred Hoferjem
1,61 ►  Zg. Vižinga 
1,89 ◄  Prvo križišče v Zg. Vižingi
5,14 ►  Prispemo na asfaltno cesto
6,09 ►  Za prvo kmetijo desno na krajši spust
8,73 ►  Pernatova raven 
9,03 ◄  Prvi odcep levo v smeri Sv. Trije Kralji

9,67       Cerkev Sv. treh kraljev (vrnemo se po isti poti)
10,31► Po isti cesti do Pernatove ravni
10,63► Pernatova raven, po makadamski cesti v smeri 
               mejnega prehoda Radelj
14,23► Držimo se desno v smeri mejnega prehoda Radelj
18,63►  Mejni prehod Radelj, desno na spust proti Radljam
21,63▲ Gostilna Žohar
24,43◄ Glavna cesta Dravograd – Maribor
25,43      CILJ Na avtobusni postaji v centru Radelj ob Dravi 
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