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Občina Podvelka

Gefordert durch das Land 
Steiermark im Rahmen 

des GRENZ - FREI Fonds

Opis

Dolžina poti  9,7 km
Čas vožnje  pribl. 40 min
Višinski metri 60 m
Težavnost 
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju    
Podlaga: pribl. 50% asfalt, 50% makadamska 
cesta
Znamenitosti: kapelica na Dobravi in vodna učna 
pot Dobrava

ZELO LAHKA
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Družinska pot se začne v centru mesta Radlje ob Dravi, na 
avtobusni postaji. Od tukaj poteka pot do Prisoje in dalje 
preko obvoznice v smeri Dobrave.
Na prvem odseku, za križiščem, ki vodi do podjetja Gašper, 
zavijemo levo na makadamsko cesto ter nato, ko prispemo 
na asfaltno cesto, zavijemo desno. Ta pot nas pripelje na 
Dobravo. Pot nadaljujemo nazaj proti Radljam ob Dravi. Ko 
prispemo do prvega odseka, ki zopet vodi na makadamsko 
cesto, zavijemo levo. Po slabih 500 m pridemo do manjšega 
gozda ter za njim takoj zavijemo levo na obgozdno pot. Pot 
nadaljujemo ob gozdu vse dokler ne prispemo do kapelice. 
Mimo kapelice vodi vodna učna pot, ki večinoma poteka ob 
reki Dravi. Za kapelico na polju zavijemo v prvem križišču 
desno. Po slabih 200 m zavijemo levo ter v prvem nasledn-
jem križišču zopet levo. Pot nadaljujemo do asfaltne ceste, 
ki vodi do trgovine Lidl in Hofer. Ne zavijamo temveč nadal-
jujemo naravnost. Kmalu sledi spust do ribnika Reš. Od tam 
nadaljujemo pot po polju po makadamski cesti. Pri kapelici 

(križu) zavijemo desno in se držimo te makadamske ces-
te. Cesta nas pripelje pod Radeljski viadukt ter mimo Zg. 
Vižinge, kjer, ko prispemo na asfaltno cesto, na t.i. Kulčev 
klanec, zavijemo desno in pot nadaljujemo v kratek strm 
vzpon. V križišču pri trgovini Hofer peljemo naravnost proti 
Mercator centru ter dalje preko Hmeline do Športnega sta-
diona pri osnovni šoli Radlje ob Dravi. Od tam se vrnemo 
nazaj v center mesta, kjer se družinska pot tudi zaključi.
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km  Informacije (Zelena: Znamenitosti, razgledne točke)

Start/Cilj Pot začnemo v centru mesta Radlje ob Dravi, na   
                   avtobusni postaji, kjer je tudi cilj naše poti
0 ▲ START po Malgajevi ulici
0,05 ◄ Na Vrtno ulico
0,15 ► Na Šarhovo ulico
0,27 ◄ Na Maistrovo ulico
0,37 ► Na Pohorsko cesto
0,67 ▲ Prečimo Radeljsko obvoznico
1,16 ▲ Križišče proti Gašperju
1,4 ◄ Na makadamsko cesto
1,71 ► Desno v manjši spust
2,15 ► Na asfaltno cesto v smeri Dobrave
2,85 ► Desno v smeri Radelj ob Dravi 
3,31 ◄ Na makadamsko cesto
3,78 ◄ Na obgozdno pot
3,85 ▲ Se držimo obgozdne poti
4,56 ▲ Kapelica in vodna učna pot Dobrava
4,98 ► Na makadansko cesto

5,2 ◄ V prvem križišču levo
5,58 ◄ V križišču levo 
5,68  ▲ Ostanemo na isti cesti
5,77  ▲ Ostanemo na isti cesti 
6,05  ▲ Na asfaltno cesto; kmalu za tem v spust do Reša  
6,53  ► Se držimo desne 
6,97  ► Kapelica 
7,28  ► Se držimo desne 
7,92  ► Na asfaltno cesto 
8,08  ► Se držimo desne 
8,25 ▲ Križišče pri Hoferju 
8,45 ▲ Proti Merkator centru 
8,59 ▲ Proti Hmelini 
8,79 ► Prvo križišče na desno 
8,9 ◄ Hmelina 
9,5 ◄ Na Malgajevo ulico  
9,7 ◄ CILJ v centru Radelj ob Dravi, na avtobusni postaji 


